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1. Presentación
Descrición de motivos e presentación da Unidade Didáctica.

2. Descrición da Unidade Didáctica
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Descrición de obxectivos e contidos sí como breve desenvolvemento da propia Unidade.

3. Obxectivos
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1. Eido persoal e social
Cuerpo de texto.
Cuerpo de texto.
Educación cidadá e valores democráticos con especial relevancia e
dedicación para a materia “Valores democráticos europeos”
Educación en valores universais
2. Eido escolar
Cuerpo de texto

4. Desenvolvemento de competencias
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Descrición das competencias educativas marcadas nas distintas leis e recomendacións para as
etapas de primaria e secundaria que se desenvolven nesta Unidade cun enfoque e concepción
de transversalidade.
Competencias
Materias

1. Propias de primaria

2. Propias de secundaria

3. Materias compartidas por primaria e secundaria
Conclusións
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Materiais:

Descrición dos materiais –impresos, audiovisuais, dixitais…– que forman parte da Unidade Didáctica así como das actividades que deberá desenvolver o alumnado como parte
da súa formación ou a propia visita ao Parlamento de Galicia.

Metodoloxía de traballo:

Explicación da estrutura, contido e forma de abordar o Caderno de Traballo, así como
unha proposta de plan de traballo para a execución da UD.
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6. avaliación
Breve introdución aos criterios que se deberán ter en conta para a avaliación do traballo do
alumnado.

Autoavaliación

Avaliación escolar

1. Coñecementos
2. Competencias

2

1. Presentación
Malia ser unha das principais institucións
dunha democracia, o Parlamento é un dos
órganos máis descoñecidos para o segmento
máis novo da sociedade, polo que cómpre
un esforzo por parte de todos para dalo
a coñecer e comprender, desde cedo, a
importancia que ten na nosa organización
social e na nosa vida diaria. O Parlamento
de Galicia leva anos traballando neste
ámbito desde diversas perspectivas co fin
de abrir as súas portas a toda a sociedade
e, especialmente, á cativada. Para iso ten
desenvolvido multitude de materiais impresos
e dixitais, vídeos divulgativos, unidades
didácticas e mesmo actividades e xogos cos
que os máis novos poidan achegarse dun
xeito lúdico pero didáctico á institución.
Afondando neste labor, desenvolven agora
esta unidade didáctica destinada a nenas
e nenos da última etapa de primaria e a
primeiros anos da educación secundaria,
co obxectivo de que poidan afondar máis
no coñecemento do Parlamento de Galicia
–composición, atribucións, funcionamento
etc.–, e da historia recente da nosa
Comunidade Autónoma, pero tamén na
nosa organización política e no fomento dos
valores democráticos esenciais para garantir
unha boa convivencia.
Cómpre comezar esta explicación da UD
destacando que somos coñecedores de
que resulta moi ambiciosa e precisaría
de itinerarios máis concretos adaptados
a cada curso, un proxecto graduado, con
actividades escalonadas e progresivas, para
ser levadas a cabo durante os catro anos en
liña cos coñecementos e actitudes que iría
incrementando o seu contido durante todo
ese tempo para lograr un impacto máis firme
e eficaz. Non obstante, posto que o obxectivo
da UD é lograr un achegamento á historia do
Parlamento de Galicia (e o parlamentarismo),
elaboramos unha proposta ampla que cada
docente poida adaptar ás circunstancias do
seu grupo elixindo o itinerario que considere
máis adecuado. De aí as explicacións –quizáis
innecesarias– desta Guía para o profesorado,
que non é máis que iso, unha orientación
sobre os obxectivos desta proposta de
traballo sobre o Parlamento de Galicia.
3

2.

Descrición da
Unidade Didáctica

En liña con esta idea, a Unidade Didáctica (UD)
redundará no itinerario formativo dos escolares galegos potenciando a formación de valores transmitidos no contorno familiar e escolar
como son o diálogo, a convivencia e o respecto, co obxectivo de que os cativos de
hoxe se convertan en persoas adultas que
exerzan os seus dereitos democráticos de
xeito responsable e activo. En definitiva, que
comprendan o papel que ten o Parlamento de
Galicia para todas as galegas e galegos, e o
que temos cada un de nós nunha sociedade en
democracia.

súa plasmación a través de diversos soportes
(impreso, dixital…) e formas de expresión (escrita, oral…) de forma que comece a aplicar un
proceso de aprendizaxe autónomo e crítico,
propio dun cidadán responsable, lúcido e comprometido.
Para iso, propóñense diversas actividades,
tanto para executar na aula e/ou na casa
como no propio Parlamento de Galicia, a
través dunha visita guiada que servirá para
comprender mellor o funcionamento da institución, pero tamén esas competencias que
sinalamos: recoller información a través dos
sentidos (vista, oído…), preguntar, tomar apuntes… calquera método que a alumna ou alumno considere válido para sacarlle o máximo
partido ás propostas desta unidade didáctica.

Para iso, ademais dos propios coñecementos,
traballarase o desenvolvemento de competencias clave tanto individuais –relacionadas cos
dereitos e deberes que, como cidadáns, temos
todos–, como competencias sociais e cívicas,
de forma que o alumnado comprenda a importancia que teñen as institucións galegas no
desenvolvemento social.

tr ab al la ra se o
de se nv ol ve me nt o de
co mp et en ci as cl av e
ta nt o in di vi du ai s –

Tendo en conta as idades nas que estamos traballando (5º e 6º de educación primaria e 1º
e 2º de secundaria), buscarase especialmente que o estudante afonde neste traballo
de comprensión e aprendizaxe dunha forma
autónoma, aprendendo a utilizar ferramentas de investigación e análise, sacando conclusións propias e mesmo experimentando a

re la ci on ad as co s
de re it os e de be re s
qu e, co mo ci da dá ns ,
te mo s to do s– ,
co mo co mp et en ci as
so ci ai s e cí vi ca s
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3.

Obxectivos

3.1 Eido persoal e social
Fomentar o interese pola historia da autonomía e as institucións galegas
Valorar a función do Parlamento como instrumento fundamental
Traballar na prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos
Coñecer a realidade social e política da nosa contorna e tomar consciencia
do noso papel na sociedade
Educar na responsabilidade individual e no mérito do esforzo persoal

3.1.2 Educación cidadá
e valores democráticos
Interiorizar a importancia das leis e normas
Fomentar o exercicio dunha cidadanía responsable con participación activa
na vida económica, social e cultural e con actitude crítica
Formación en cohesión social, cooperación e solidariedade entre os pobos
Coñecer e respectar o marco de liberdades e dereitos que fai posible o
sistema democrático

3.1.3 Educación en valores universais
Educación para a paz e o respecto aos dereitos humanos
Fomentar a tolerancia, o respecto e a liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia
Transmisión de valores básicos como son a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade
efectiva entre homes e mulleres, a inclusión de persoas con capacidades diferentes, o respecto e a xustiza, que constitúen a base da vida en común
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3.2 Eido escolar
Vincular a institución do Parlamento aos contidos das diferentes materias estudadas na escola e que teñen que ver coa vida
política: literatura, arte, historia etc. (en cada curso as que teñas
traballado)
Establecer a relación política, legal e administrativa entre o Parlamento europeo, o español e o galego; entre o parlamento e
os poderes executivo e xudicial; entre Parlamento e Concellos
Conectar a escola coa realidade política e social a través do
coñecemento da historia de Galicia, as súas institucións e funcionamento socio-político
Aprender a buscar fontes e contrastar a información
Fomentar o uso das novas tecnoloxías e dos múltiples recursos
dispoñibles na sociedade actual para obter información fiable e
potenciar o seu uso responsable
Formación de persoas con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento
Integración curricular: relacionar os diferentes métodos de traballo e aprendizaxes con competencias clave destas idades
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que non atinxa a esta proposta, no bacharelato e na educación permanente ao longo de
toda a vida–.

Entre as competencias que abarca esta Unidade Didáctica atópanse varias das desenvolvidas na Lei de Educación así como nas recomendacións europeas tanto para educación
primaria como secundaria. As orientacións
da Unión Europea insisten na necesidade da
adquisición das competencias clave por parte
da cidadanía como condición indispensable
para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo
globalizado e faga posible o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento.

Transversalidade
As competencias integran coñecementos
(saber), habilidades operativas (saber facer) e
actitudes (posicionarse afectiva e persoalmente ante o qeu se está a traballar). Para que a
transferencia a distintos contextos sexa posible resulta indispensable unha comprensión
do coñecemento presente nas competencias
e a vinculación deste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran.

As actividades de aprendizaxe propostas
nesta UD están en liña con este compromiso de fomento dunha adquisición eficaz das
competencias e a súa integración efectiva no
currículo, co obxectivo de que o alumnado
poida avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo
tempo. Ademais, afondan na recomendación
de que as competencias se desenvolvan nos
ámbitos da educación formal, non formal e
informal ao longo da educación primaria e secundaria obrigatoria –así como tamén, aínda

Por tanto, resulta esencial que os coñecementos, habilidades e actitudes adquiridos
nesta UD se relacionen cos contidos e poidan
ser usados de maneira efectiva en diferentes
situacións e contextos. Así é que estas competencias desenvólvense a través de diversas
áreas en cada unha das materias lectivas do
alumnado de nesta Unidade cun enfoque e
concepción de transversalidade.
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4.1 Competencias

Xerais: vinculadas a aprendizaxes xenéricos
Debater, documentarse, escribir, utilizar as TIC etc.

Específicas: vinculadas á temática
Competencias sociais e cívicas
Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico
Competencia dixital
Competencia cultural e artística
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

4.2 Materias
Propias de
Primaria

Propias de
Secundaria

Co mpartidas

Ciencia da natureza
Ciencias sociais
Valores sociais e cívicos
Educación artística
Bioloxía e Xeoloxía
Xeografía e Historia
Física e Química
Música
Tecnoloxía

Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Valores éticos
Valores democráticos europeos
Lingua galega e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua estranxeira - inglés
Matemáticas
Educación física
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Propias de Primaria
Ciencias sociais
completa, outros dous puntos de especial
importancia no desenvolvemento desta UD.
Para iso utilizaranse diversas fontes de información: textos, cadros e gráficos, esquemas,
representacións cartográficas, fotografías e
imaxes sintéticas para identificar e localizar
obxectos e feitos xeográficos. Así mesmo,
traballaranse aspectos relacionados coa vida
en sociedade (coñecemento de distintos
grupos sociais, tolerancia e respecto ás diferenzas, capacidade emprendedora e organización social, política e territorial galega,
española e europea) e co paso do tempo:
historia (ordenar temporalmente feitos históricos e outros feitos relevantes, liñas do tempo, mapas mentais, árbores xenealóxicas,
biografías etc.)

Esta área pretende contribuír ao desenvolvemento persoal e social do alumnado,
achegándolle os recursos necesarios para
integrarse e participar de forma activa na sociedade na que vive, partindo da comprensión da realidade física, social e histórica
máis próxima ata poder comprender o mundo dun xeito máis global. É, por tanto, unha
materia esencial para esta UD, xa que o desenvolvemento persoal e social dos estudantes como futuros cidadáns e cidadás implica
tanto coñecer os mecanismos fundamentais
da democracia respectando as regras da
vida colectiva como interactuar coa contorna e o medio velando pola súa conservación
ao seren estes bens comúns e compartidos.
Ademais, posto que esta área afonda na
adquisición de competencias clave para o
desenvolvemento integral do alumnado, é
preciso ter materiais que aporten un enfoque metodolóxico práctico, integral, de uso
social e con carácter funcional, como o que
aquí se trata.

o de se nv ol ve me nt o
pe rs oa l e so ci al do s
es tu da nt es co mo fu tu ro s

Destaca no currículo desta materia a necesidade de usar ferramentas TIC para a busca
de información, simulación de procesos e
presentación de conclusións referidas ás
Ciencias sociais, así como o traballo en equipo como punto de partida para unha participación activa e construtiva da vida social
e como medida de atención á diversidade
que favorece o proceso de inclusión do
alumnado, aspectos todos de máxima relevancia no tema que nos atinxe.

ci da dá ns e ci da dá s
im pl ic a ta nt o co ñe ce r os
me ca ni sm os fu nd am en ta is
da de mo cr ac ia
re sp ec ta nd o as re gr as
da vi da co le ct iv a co mo

Do mesmo xeito, ten especial interese o
estudo da xeografía, tanto da contorna
próxima, achegando ao alumnado á realidade que coñece, como de contextos máis
afastados para fomentar unha visión máis

in te ra ct ua r co a co nt or na
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Valores sociais e cívicos
fundamentais. E unha vez que somos quen
de coñecernos, aceptarnos e respectamos
os demais, podemos asumir a complexidade
da convivencia social. Aquí entran en xogo
conceptos como a interdependencia positiva,
a cooperación e a solidariedade de acordo
cos valores, dereitos e deberes do Estatuto
de Autonomía de Galicia e da Constitución
Española.

Os valores sociais e cívicos resultan fundamentais na nosa sociedade, para que as persoas poidan exercer a cidadanía democrática
e participar plenamente na vida cívica e social. De aí a importancia de que a educación
facilite a construción da identidade individual
e potencie relacións interpersoais enriquecedoras para fortalecer a convivencia, consonte
valores cívicos socialmente recoñecidos. Esta
área axuda, en gran medida, a garantir o
dereito universal dos nenos e das nenas a recibir unha educación que lles permita desenvolverse plenamente nas súas posibilidades,
formarse no respecto dos dereitos humanos
e as liberdades fundamentais e prepararse
para asumir unha vida responsable nunha sociedade libre e tolerante coas diferenzas. Así
mesmo, reforza a súa preparación para actuar
como cidadanía participativa e implicada na
mellora da cohesión, a defensa e o desenvolvemento da sociedade democrática. Esta
formación inclúe a adquisición de competencias sociais e cívicas –persoais, interpersoais e
interculturais– para participar dunha maneira
eficaz e construtiva en sociedades cada vez
máis diversificadas.

Neste sentido, favorécese a comprensión
dos principios de xustiza, liberdade e seguridade, sobre os que se asenta a garantía
da convivencia democrática, a promoción
do progreso da cultura e da economía, así
como o establecemento e a colaboración no
fortalecemento dunhas relacións pacíficas e
de eficaz cooperación entre todos os pobos
da terra.
O traballo proposto nesta UD oriéntase a
que o alumnado comprenda a realidade
social, poida resolver conflitos de forma
reflexiva, dialogar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores propios
e participar activamente na vida cívica de
forma pacífica e democrática. Trátase do
pór os piares para que poidan desenvolver
a súa vida adulta de maneira satisfactoria,
asumindo os seus deberes, defendendo os
seus dereitos e exercendo unha cidadanía
activa e unha aprendizaxe permanente ao
longo da vida. Ademais, esta UD cumpre
un dos obxectivos establecidos no currículo
educativo para esta área: deseñar proxectos
de traballo en contextos auténticos que permitan vivencias e que potencien que cada
estudante teña os seus tempos e espazos
de protagonismo e o recoñecemento da súa
valía persoal e das súas contribucións aos
diferentes grupos nos que desenvolven a
actividade. De aí a importancia de planificar
toda esta UD como un traballo cooperativo
que permita ás alumnas e alumnos desenvolverse colectivamente no seu contexto social e cultural e coñecer e respectar outros.

A proposta desta área, formar as persoas na
reflexión e a vivencia de valores, responde
á preocupación por mellorar a calidade da
educación de todo o alumnado, fomentando
o desenvolvemento de procesos educativos
que potencien a participación individual para
lograr fins colectivos. A área incita á reflexión
e propón aprendizaxes relativas á dignidade
persoal, ao respecto aos demais e aos valores sociais na convivencia, polo que se trata
dun área de máxima relevancia en todo o
contido desta UD.
Ademais de traballar na elaboración da identidade persoal, prepárase a cativada para
recoñecer o “outro” mediante valores como
a empatía, o respecto e a tolerancia e propóñense elementos relacionados coas habilidades necesarias para relacionarse e actuar
de acordo cos dereitos e deberes humanos
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Ciencias da natureza

Educación artística

A interpretación, comprensión, explicación
e expresión da realidade non son habilidades autónomas dunha determinada área,
precisan da confluencia de todas as áreas de
coñecemento, polo que é fundamental potenciar un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe. Para iso, os contidos seleccionados han de promover a curiosidade,
o interese, o respecto por si mesmo/a, polos
demais, pola natureza e cara ao traballo
propio das ciencias experimentais, así como
unha actitude de colaboración no traballo
en grupo.

Baixo esta denominación englóbase a
educación musical e a plástica, manifestacións artísticas cunha presenza constante
no contorno e na vida das persoas e que
forma parte de múltiples aspectos da súa
socialización e da súa comunicación. Porén,
a educación artística é de especial importancia, xa que o tratamento da información
visual e musical na vida cotiá precisa e xera
capacidades de pensamento crítico: posibilita o desenvolvemento da creatividade, da
imaxinación, da autonomía, a percepción, a
motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a capacidade comunicativa
e a socialización etc., e todas elas contribúen a filtrar os nosos encontros cos produtos visuais e musicais. Por outra banda, é
importante desenvolver a interpretación e
a análise crítica, para o facer consciente de
que todas as formas de arte son expresión
de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes
da persoa que, ademais de seren reveladoras da súa identidade, son un axente reconfigurador.

Neste marco intégranse os coñecementos
desta UD destinada a poñer as bases dunha formación científica e tecnolóxica que
contribúa a desenvolver as competencias
necesarias para comprender a realidade,
desenvolverse na vida cotiá e interactuar co
medio. Trátase de fomentar a comprensión
da realidade e o pensamento crítico a través
de habilidades cognitivas como observar,
comparar, ordenar, clasificar, inferir, transferir, representar, avaliar...

Nesta etapa, a área artística sitúase nun
lugar privilexiado para a transversalidade,
para a conexión natural con outras áreas do
currículo, colaborando nunha comprensión
da realidade e nunha satisfacción maiores.
Permite, ademais, achegarse á mirada das
demais persoas, á diversidade de maneiras
de experimentar o mundo.

po ñe r as ba se s du nh a
fo rm ac ió n ci en tí fi ca
e te cn ol óx ic a qu e
co nt ri bú a a de se nv ol ve r
as co mp et en ci as
ne ce sa ri as pa ra
co mp re nd er a re al id ad e

Xunto coa dimensión reflexiva, esta UD busca fomentar a produción de obras ou traballos con especial atención á diversidade e ao
respecto polos distintos ritmos e estilos de
aprendizaxe, mediante prácticas de traballo
individual e cooperativo, con atención ás
novas tecnoloxías, á educación audiovisual,
á exploración dos elementos propios da
linguaxe plástica e visual e o tratamento dos
materiais, a educación musical e, en xeral, o
desenvolvemento da expresividade e a creatividade desde a arte.
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Xeografía e Historia

Bioloxía e Xeoloxía

De novo é a materia esencial no desenvolvemento desta UD posto que atinxe ao
estudo da sociedade, a súa organización e
o seu funcionamento ao longo do tempo,
coñecementos esenciais para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde
se desenvolven as sociedades, os recursos
naturais e o uso que se lles deu achéganos
datos sobre o pasado e permítenos anticipar
algúns dos problemas do futuro.

Ademais de coñecementos relacionados coa
bioloxía e a xeoloxía, esta área busca a adquisición da competencia científica: aprender a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións,
ter curiosidade, iniciativa, motivación… contribuír a mellorar a autoestima e a superar
prexuízos, respectar diferenzas e participar
na toma de decisións democráticas a todos
os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural.

As disciplinas de Xeografía e Historia son
dous importantes eixes vertebradores para
o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social desde
unha perspectiva global e integradora, e
ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais. Malia isto, a
sociedade actual, cada vez máis complexa,
require a intervención doutras disciplinas
como a economía, a socioloxía, a ecoloxía
ou a historia da arte, que achegan análises
diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social, de aí
a transversalidade de áreas e contidos da
que falamos á hora de abordar esta UD, coa
que trataremos de favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os
fenómenos sociais no contexto en que se
producen, tendo sempre en consideración
as escalas de estudo: Galicia, España, Europa, o mundo. A partir de aí tratarase de
afondar na análise de procesos que dan lugar a cambios históricos e na adquisición de
competencias para comprender a realidade
do mundo.

Por tanto, resulta de especial relevancia
tamén para os fins desta UD, tendo en conta
que un dos obxectivos da materia durante
estas etapas é manter no alumnado o interese por non deixar de aprender. Ademais,
o eixe vertebrador da materia no primeiro
ciclo da ESO xira en torno á saúde: adquirir
capacidades e competencias para coidar o
corpo a nivel tanto físico como mental, así
como valorar e ter unha actuación crítica
ante informacións e actitudes sociais que
poidan repercutir negativamente no desenvolvemento físico, social e psicolóxico. Así
mesmo búscase que o alumnado entenda
e valore a importancia de preservar o ambiente polas repercusións que ten sobre a
súa saúde de todos os seres vivos (tamén a
propia). Neste ámbito será onde se desenvolvan os obxectivos da materia nesta UD,
cun método científico e a través do traballo
en grupo desenvolvendo a comprensión
de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en público, a comunicación
audiovisual… co fin de adquirir un nivel de
competencias que lles axude a ser cidadáns
e cidadás con respecto por si mesmos/as,
polos demais persoas e co medio.

Deste xeito, a UD do Parlamento de Galicia
resulta de especial interese no currículo desta materia xa que inclúe todos os elementos
transversais da mesma: educación cívica,
comprensión de lectura, expresión oral e escrita e traballo con tecnoloxías da información e da comunicación.
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Física e Química

Música

A relación desta área coa UD vén marcada
polo fin curricular establecido na mesma:
promover no alumnado a adquisición das
competencias necesarias para que poida
integrarse na sociedade de xeito activo.
Ademais, como materia científica, ten o
compromiso engadido de dotar o alumnado
de ferramentas específicas para afrontar o
futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social ao que está
ligada a capacidade científica, tecnolóxica e
innovadora da propia sociedade.

O sistema educativo considera a música
como un elemento de gran valor na vida das
persoas, xa que fomenta o desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a
expresión creativa e a reflexión crítica. Ademais, intervén na súa formación emocional
e intelectual, a través do coñecemento do
feito musical como manifestación cultural e
histórica, e contribúe a afianzar unha postura
aberta, reflexiva e crítica.
O ensino desta materia debe abarcar valores
como o esforzo, a constancia, a disciplina, a
toma de decisións, a autonomía… Potencia
o desenvolvemento de capacidades como a
comunicación oral e escrita, o pensamento
matemático ou o coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á adquisición
das competencias, ademais de procurar un
ensino integral e axudar na maduración do
alumnado novo.

Neste ámbito é onde se enmarca o traballo
desta UD: afondar na concepción da ciencia
como cultura e non só como un conxunto
de coñecementos.
Ao igual que a arte e a literatura, moitos logros científicos modificaron o noso modo de
entender o mundo e moitos nomes propios
influíron en como comprendemos a realidade. Neste punto porase especial atención
en científicos galegos de grande relevancia
como Antonio Casares Rodríguez ou Ramón
María Aller Ulloa, co fin de que sexan valorados como actores principais da construción
da nosa cultura.

A estes valores, que atopamos constantemente ao longo da UD, únese a importancia
da música no tema que nos ocupa, a través
do estudo de composicións como poden ser
os himnos, e nomeadamente o Himno de
Galicia, e a súa importancia alén do musical,
o entendemento da música como un fenómeno imbricado na historia e na sociedade.
A través disto podemos traballar outros
aspectos da materia, como a descrición
de fenómenos musicais, a comprensión da
linguaxe musical como medio de expresión
artística, á análise das obras ou o valor do
patrimonio musical español e galego, entre
outros.

Porén, a física e a química están intimamente ligadas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promoven
actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas
relacionados co impacto das ciencias e da
tecnoloxía na contorna: conservación de recursos, cuestións ambientais etc. A mesma
competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade
científica, así como a de aprender a aprender, xa que se algo caracteriza a actividade
científica é a curiosidade, o interese por
aprender propio da ciencia. Sen esquecer o
emprego das tecnoloxías da información e
da comunicación e, por tanto, a competencia dixital básica para esta materia e presente ao longo de todo o traballo desta UD.
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Tecnoloxía

Educación Plástica, Visual
e Audiovisual:

O seu papel fundamental na sociedade actual, como fornecedor de coñecementos e
técnicas que permiten satisfacer necesidades individuais e colectivas da actual Sociedade da Información, dotan a esta materia
dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como
o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar
unha cidadanía autónoma e competente.
Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva
científico-tecnolóxica sobre a necesidade de
construír unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

O currículo educativo considera a imaxe
como unha expresión de máxima importancia na época actual, de aí que evoluciona a
área de Educación Artística de primaria cara
esta materia que, nos primeiros cursos da
ESO aos que se dirixe esta UD, estrutúrase
en tres bloques: Expresión plástica, Comunicación audiovisual e Debuxo técnico. Os
obxectivos da UD en relación ao primeiro
bloque van destinados a experimentar materiais e técnicas diversas na aprendizaxe do
proceso de creación para darlle ao alumnado unha maior autonomía na creación
de obras persoais, axudando a planificar
mellor os pasos na realización de proxectos
artísticos, tanto propios coma colectivos. No
ámbito da linguaxe audiovisual tratarase de
que sexa capaz de realizar unha análise crítica das imaxes que nos rodean, con especial
fincapé no uso das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. E
no bloque de debuxo técnico tentarase que
poñan en práctica os coñecementos sobre
formas xeométricas e sistemas de representación, aplicándoos a varios dos exercicios
propostos.

Todo isto marca a imbricación da materia
con esta UD que ao longo de toda a súa
execución requirirá do uso das ferramentas
dixitais co fin de deseñar, elaborar e comunicar os traballos propostos da forma máis eficiente posible, tanto individualmente como
en equipo, procurando solucións a dúbidas
que poidan xurdir, buscando información
adicional, se se require, para fomentar o
espírito emprendedor e, especialmente,
para que o alumnado poida “aprender a
aprender”, fomentando a toma de decisións
cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que
aplique o aprendido a situacións cotiás das
que poida avaliar os resultados. Do mesmo
xeito, acadaranse as competencias sociais e
cívicas procurando que o alumnado traballe
en equipo, interactúe con outras persoas
e con grupos de forma democrática e respecte a diversidade e as normas, e tamén
mediante a análise da interacción entre o
desenvolvemento tecnolóxico e os cambios
socioeconómicos e culturais que produce.
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Valores Éticos:
Sen dúbida, unha das áreas esenciais na
formación e, por tanto, nesta UD, xa que se
trata de orientar o alumnado adolescente na
escolla do seu proxecto de vida persoal dun
xeito racional, para o que requirirá virtudes
intelectuais como o rigor, a coherencia, a
honradez intelectual ou o apego á realidade. Búscase que cada persoa desenvolva
un código ético co que tomar decisións
realzando a dignidade persoal e permitindo
unha realización plena e feliz como persoas
e na propia sociedade. Ademais de alcanzar
maiores competencias sociais e cívicas, a
materia desenvolve intensamente a práctica
da competencia comunicación lingüística,
pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da capacidade
dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles.

nais sobre dereitos humanos” e, por último,
“Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía”. Malia que algúns dos
bloques forman parte dos últimos cursos da
ESO, valoramos a importancia de ir introducindo conceptos clave dos mesmos polo
seu relevante aporte aos contidos “Valores
democráticos” e “Valores democráticos
europeos” que queremos achegar a través
desta UD. Por tanto tocaranse, con máis ou
menos profundidade segundo as idades e
capacidades/grao de maduración do alumnado ideas como a configuración da vida
social e política, pondo como criterio ético
básico dunha sociedade xusta o respecto á
DUDH e os valores que a conforman, vendo
que tanto a Constitución Española como o
Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o enriquecen.

Tendo en conta que a educación cívica e
constitucional é parte nuclear da materia,
queda en evidencia a importancia que ten
para esta UD, ao que se une que para lograr
unha reflexión ética é preciso coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron
moldeando tanto a nosa cultura como os valores de respecto, non-violencia, liberdade,
igualdade entre as persoas, solidariedade
e pluralismo; valores que son o corazón da
Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH).

va lo re s de re sp ec to ,
no n- vi ol en ci a,
li be rd ad e, ig ua ld ad e
en tr e as pe rs oa s,
so li da ri ed ad e e
pl ur al is mo ; va lo re s
qu e so n o co ra zó n da
De cl ar ac ió n Un iv er sa l
do s De re it os Hu ma no s

Todos os bloque propostos no currículo da
materia están moi presentes ao longo da
UD: “A dignidade da persoa”, “A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións
interpersoais”, “A reflexión ética”, “A xustiza e a política”, “Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacio-

(D UD H) .
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Valores Democráticos Europeos:
É unha das últimas en incorporarse ao currículo como materia de libre configuración mais resulta esencial para os obxectivos desta UD
que, como a propia materia, recoñece a escola como comunidade
democrática e espazo de participación cívica privilexiado para traballar sobre aqueles valores democráticos que nos definen. Neste
caso, aínda que o título restrinxe territorialmente, o propio currículo
da materia establece que se trata de valores que, sen seren exclusivamente europeos, nos identifican como partícipes dun proxecto
social común pero diverso, baseado na confianza, no compromiso e
na vontade de mellora continua.
Insistimos na idea de que non é posible construír a sociedade do
futuro sen unha conciencia cívica desde a infancia e sen o o exercicio
dunha cidadanía activa que empeza na propia comunidade educativa, nun espazo no que debe primar o diálogo e a diversidade pero
tamén a curiosidade, a capacidade de diferenciar a información relevante e veraz e o pensamento crítico.
A promoción do diálogo intercultural, en colaboración con toda a
comunidade educativa e cos axentes sociais relevantes do contorno,
supón un beneficio mutuo entre escola e sociedade, entre individuos e sociedade, que repercutirá na convivencia e no progreso das
sociedades en xeral. Por todo isto, entendemos que esta UD resulta
esencial no desenvolvemento desta materia, especialmente no Tema
2 do Caderno onde se traballarán especificamente os valores democráticos básicos ou “europeos”, os que xorden da tradición ilustrada
que produciu a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e que
están no centro da construción europea.
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Compartidas
Lingua galega e literatura
secundaria: escoitar e falar para aprender a
comunicar con precisión as ideas propias,
respectar as dos demais, saber expoñer discursos orais, comprensión e produción de diversos tipos de textos (descritivos, narrativos,
dialogados, expositivos e argumentativos) así
como das diferentes intencións comunicativas (informativas, literarias, prescritivas e persuasivas) a partir de procesos estruturados
(planificación, redacción e revisión). Neste
eido cómpre prestar atención á diversidade
e a consideración dos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe do alumnado, mediante
prácticas de traballo individual e cooperativo
que posibiliten a resolución conxunta das tarefas, e potencien a inclusión.

A lingua é o medio das relacións interpersonais e a porta de acceso ao coñecemento,
polo que é imprescindible tomar consciencia desde os primeiros anos do potente
instrumento que é a lingua e da importancia
que ten na comprensión do mundo. O ensino desta materia na educación primaria vai
destinado a lograr un manexo efectivo da
lingua, de aí o seu carácter transversal e a
especial relevancia nesta unidade didáctica,
subliñada polo carácter de lingua propia de
Galicia. En secundaria, a formación lingüística enténdese como un instrumento para a
equidade, xa que debe facilitar os medios
necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e
lúdicos das linguas, e achegar o patrimonio
literario e cultural que estas propician.

A todo o exposto anteriormente, únese o
feito de estarmos ante unha lingua minorizada que require ter en conta intereses próximos á sociolingüística, como a valoración
dese sistema de expresión e a súa literatura,
os textos elaborados nese código como
representantes dunha cultura, na que creceron os nosos antepasados e moitos de nós
e que cómpre coidar e cultivar. Aprender
lingua é tamén apropiarse dos significados
culturais que esta transmite e dos modos
en que as persoas da contorna entenden e
interpretan a realidade.

O Consello de Europa está comprometido
nunha política lingüística dirixida a protexer
e desenvolver a herdanza lingüística e a
diversidade cultural de Europa como fonte
de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos cidadáns e
cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco
Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non
só como ferramenta práctica para propiciar
a reflexión sobre o ensino das linguas e a
transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón
tamén polo recoñecemento da competencia
plurilingüe e intercultural, que transcende o
concepto de multilingüismo, no seu día piar
dos enfoques das políticas lingüísticas máis
abertas ao recoñecemento da diversidade.

Ligado a isto está o achegamento á literatura como expresión artística que permite
transmitir as necesidades e os pensamentos
dunha persoa ou grupo nun determinado
momento histórico. É, pois, unha disciplina
moi relacionada coas Ciencias Sociais, a Música, a Arte... Pero, ademais, a literatura é
un produto creado con palabras, coa lingua,
de aí que estean vinculados no currículo
a través de diversas áreas a desenvolver
que terán gran relevancia nesta UD. Así,
traballaranse a comunicación oral e escrita

Por tanto, as aprendizaxes desta UD están
en consonancia con moitas das habilidades
básicas da materia, tanto en primaria como
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(comprensión e expresión), pero tamén a reflexión sobre
a propia lingua, coa finalidade de servir de base para o
uso correcto e, dun xeito especial, educación literaria,
valéndonos dos recursos que ofrece o propio Parlamento de Galicia neste eido.
Esta área está moi vinculada coa de lingua castelá e literatura, coa que compartirá elementos como as normas
básicas de presentación de traballos ou o uso da puntuación. Porén, cada lingua ten as súas características
propias, polo que requiren dun tratamento e traballo
específico que, asemade, deberá estar relacionado co
achegamento á lingua estranxeira que adoita producirse,
partindo das linguas próximas, a materna e a ambiental,
polo que o tratamento das linguas nesta UD será integrador e colaborativo co fin de que as nenas e nenos
crezan conscientes de que unha boa competencia comunicativa será esencial para desenvolverse satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar
parte da súa vida.

un ha li ng ua mi no ri za da qu
e re qu ir e
te r en co nt a in te re se s pr óx
im os á
so ci ol in gü ís ti ca , co mo a va
lo ra ci ón de se
si st em a de ex pr es ió n e a sú
a li te ra tu ra ,
os te xt os el ab or ad os ne se
có di go co mo
re pr es en ta nt es du nh a cu lt
ur a, na qu e
cr ec er on os no so s an te pa
sa do s e mo it os
de nó s e qu e có mp re co id ar
e cu lt iv ar
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2.

titulo

Lingua castelá e literatura

Lingua estranxeira – inglés

Ao exposto anteriormente temos que engadir o feito de estarmos nunha sociedade
multilingüe que debe ter en conta ese plurilingüismo
á hora de potenciar o desenCuerpo
de texto
volvemento comunicativo dos estudantes e
a interiorización da importancia que tanto
a lingua como a literatura teñen na propia
concepción dunha sociedade. Neste caso
traballarase a lingua castelá desde a propia
concepción da Comunidade Autónoma de
Galicia como parte do Estado español, do
mesmo xeito que no caso das lingua(s) estranxeira(s) que serán abordadas desde un
enfoque comunicativo (adquirir os coñecementos precisos para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación
de comunicación da vida privada, social e
profesional) e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas
por grupos sociais doutros países resulta
esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada

Como xa vimos explicado, a lingua é o
principal instrumento de relación co mundo, especialmente na era de internet e da
sociedade da información na que os cidadáns e cidadás manteñen relacións globais
e non só coa contorna máis próxima. Neste
marco, é esencial introducir desde as idades
máis temperás competencias lingüísticas
que permitan á cidadanía participar adecuadamente nesta nova sociedade interdependente e global. Aí se enmarca o traballo
desta UD ao tratar os distintos niveis de
organización política e a pertenza á Unión
Europea e, en especial, o apartado “Valores Democráticos Europeos”. E dado que
o currículo establece o uso das TIC para a
formación da cidadanía na sociedade da información, traballarase a busca de información dixital noutros idiomas o que, ademais
de desenvolver habilidades lingüístico-comunicativas, permitirá tomar conciencia da
necesidade de poder comunicarnos noutras
linguas na sociedade actual.

En secundaria, o propio currículo establece
un enfoque plural transversal e integrador
no ensino das linguas, eliminando barreiras
artificiais e promovendo o uso integral do
repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico
e intercultural que posúe o alumnado e que
vai adquirindo ao longo das súas diversas
experiencias lingüísticas dentro e fóra do
ámbito educativo, como acontece nesta UD.
Por outra banda, o sistema educativo incide nos primeiros cursos da secundaria na
importancia da reflexión literaria a través da
lectura, como instrumento para desenvolver
a capacidade crítica e creativa dos estudantes, favorecer a memoria, a creatividade, a
imaxinación, a descuberta doutras persoas,
épocas e culturas etc.
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Matemáticas
As matemáticas concíbense na educación obrigatoria como
un conxunto de saberes asociados aos números e ás formas
que permiten interpretar o mundo que nos rodea. Identifícanse coa dedución, a indución, a estimación, a aproximación, a probabilidade, a precisión, o rigor, a seguridade etc.
e axúdannos analizar situacións que se presentan na realidade, atopar patróns e enfrontarnos a situacións abertas,
de aí que a súa presenza ineludible nesta UD que permitirá
ao estudante coñecementos en situacións contextualizadas.
En primaria o currículo indica que o ensino desta área debe
orientar a construción individual e colectiva de coñecementos matemáticos que ensinen aos nenos e nenas a desenvolver as súas aprendizaxes e a ter as súas propias opinións
confrontándoas criticamente con outras fontes de información para melloralas. Búscase alcanzar unha eficaz alfabetización numérica e, para iso, non basta con dominar os
algoritmos de cálculo escrito, é necesario actuar con seguridade ante os números e as cantidades, utilizalos sempre
que sexa necesario e identificar as relacións básicas que se
dan entre eles, algo no que vai incidir o traballo desta UD.
No caso de secundaria a “competencia matemática” esténdese a adquisición dun hábito de pensamento matemático que permita tomar decisións axeitadas tanto na vida
persoal como na futura vida profesional. Para iso incorpora
á resolución de problemas, a realización de proxectos de
investigación, ámbito no que incidirá esta UD de xeito
transversal en multitude de proxectos, posto que no proceso de pensamento matemático están involucradas todas
as competencias: a comunicación lingüística, o sentido de
iniciativa e espírito emprendedor, a competencia dixital e
mesmo a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións.
Para lograr isto, establécese a necesidade do traballo colaborativo entre docentes, familias e entidades sociais do
contexto. As matemáticas apréndense utilizándoas en contextos funcionais relacionados con situacións da vida cotiá,
para ir adquirindo progresivamente coñecementos máis
complexos e neste eito é onde funciona esta UD.
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2.

titulo

Educación física
Tanto en primaria como en secundaria a área de Educación física ten como
finalidade principal a competencia motriz do alumnado, entendida como
un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e sentimentos
que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu
medio e cos demais e que lle permite superar problemas motrices tanto
Cuerpo
de texto
nas clases
como na súa vida cotiá. Neste eido o currículo subliña a necesidade de prestar especial atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas.
Na educación primaria a Educación física ten un carácter eminentemente
global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto ideal para a
maioría das aprendizaxes. As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise do que acontece e a creación de estratexias para facilitar
a transferencia de coñecementos a outras situacións, polo que esta área
traballaranse en combinación cos contidos do resto dos bloques dado que
trata aspectos como: os valores que teñen por referente o corpo, a relación
coa contorna, a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa
individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das Tecnoloxías da Información
e Comunicación.
Na educación secundaria irase aumentado a complexidade das habilidades
motrices ao tempo que a interacción cos demais, poñendo en valor conceptos como o respecto, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa
individual. E cunha atención especial á igualdade de xénero, entendendo
as diferenzas en canto as capacidades psicofísicas e os condicionantes dos
estereotipos sociais. Ao igual que en primaria, o currículo de secundaria
resalta a xogo como o máis importante recurso de aprendizaxe e ferramenta didáctica polo seu carácter motivador, destacando a necesidade de fomentar xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e bailes propias
de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais.
Tanto neste aspecto cultural como no de valores universais (fomentar o respecto, a cooperación, a tolerancia…) é onde se enmarca, fundamentalmente o traballo desta UD en relación a esta área.
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4.3 Conclusión
Todo o sinalado anteriormente en canto ao desenvolvemento de competencias
resúmese en dous obxectivos principais:
Proporcionarlle ao alumnado a capacidade de aplicar
os coñecementos adquiridos aos problemas da vida,
modificándoos segundo o contexto

Ensinarlle a escoitar criticamente para seguir aprendendo ao
longo da vida

Para iso búscase unha execución práctica desta UD que integre coñecementos,
procedementos e actitudes e os relacione co día a día do alumno ou alumna, de xeito
que aprecie a utilidade da aprendizaxe regrada na vida real (para o que resulta de
grande interese, por exemplo, a visita ao Parlamento de Galicia).
Para iso, buscarase a adaptación de todos os contidos ás capacidades de cada persoa,
de xeito que poida interiorizar de xeito efectivo e real os conceptos clave da UD:
compresión do que é a democracia e como funcionan as estruturas democráticas
a partir das máis próximas, neste caso o Parlamento de Galicia e a Comunidade
Autónoma de Galicia e, a partir de aí, España, Europa e o mundo, facendo especial
incidencia nos valores comúns (diálogo, noción do ben común, o respecto por un
mesmo e os demais, a tolerancia, os dereitos e responsabilidades individuais, a xustiza
como axuda aos máis débiles, a franqueza, a lealdade e o dereito para vivir en paz e
sen violencia, a dignidade humana…) facilitadores dunha cidadanía activa.

22

5.

Materiais
dispoñibles e
metodoloxía
básica de
traballo

Materiais

Unidade Didáctica do Parlamento de Galicia:
Guía Didáctica para o profesorado
Caderno de traballo para o alumnado

Web do Parlamento de Galicia:
www.parlamentodegalicia.gal

Publicacións:
Libro, ou mellor, libriño divertido para saber mais
do Parlamento galego do que se sabía antes de lelo
Icía quere cambiar o mundo
Os símbolos de Galicia
Aqueles primeiros anos
51 páxinas das nosas letras
Trinta anos do Parlamento de Galicia 1981-2011
Galicia. Estatutos de Autonomía. 1936 e 1981
Normas institucionais de Galicia
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Metodoloxía de traballo

O Caderno de Traballo propón unha serie de temas a traballar con carácter orientativo
e sempre baixo a supervisión dun profesor/a ou orientador/a, que desenvolverá o
traballo segundo as necesidades/características propias de cada aula/grupo.
O Caderno divídese en oito temas:

1. O Parlamento de Galicia no Estado das Autonomías

2. O Parlamento de Galicia e os valores da democracia
3. O Parlamento de Galicia: a sede

4. Historia do Parlamento de Galicia

5. Organización do parlamento de Galicia
6. Funcións do Parlamento de Galicia

7. Participación cidadá no Parlamento de Galicia
8. Unha institución comprometida coa cultura

Cada un destes temas subdivídese en dúas partes:

Información: unha introdución que presenta a temática a tratar cunha

			

información básica sobre a mesma

Actividades: a parte destinada ao traballo do alumnado en relación á temática

Plan de traballo

Cada tema será introducido na clase co fin de que o profesor/a ou orientador/a
encargado de dirixir a Unidade Didáctica estableza o itinerario a seguir en función do
perfil do grupo e marque as actividades a realizar e o desenvolvemento de cada unha
delas (na aula ou na casa / individual ou grupal…).
Esta dinámica, que se aplica a todo o caderno, cobra especial relevancia no chamado
“Itinerario de afondamento”, destinado a aqueles alumnos ou grupos máis activos ou
de maior idade, con actividades máis específicas destinadas a afondar (como o seu
propio nome indica) no tema a estudar.
Mais, insistimos en que todas as actividades son unha proposta que o profesorado
deberá adaptar ás capacidades/idades do alumnado elixindo a execución parcial ou
completa de cada un deles en función de cada alumno ou grupo.

24

6.

Avaliación

Autoavaliación
Co fin de incidir na importancia de que o
estudante afonde neste traballo de comprensión
e aprendizaxe dunha forma autónoma, o Caderno
remata cun apartado denominado “Autoavaliación
– conclusións” destinado a que cada estudante
tome consciencia tanto do aprendido a través desta
UD como do traballo e esforzo persoal realizado
ao longo de todo o proceso. Deste xeito farase
responsable e consciente da súa implicación persoal
no traballo desenvolvido e, ao tempo, poderá
contrastar as súas propias conclusións coa avaliación
do profesor/a ou titor/a escolar.
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Avaliación escolar

A avaliación terá en conta os criterios establecidos no desenvolvemento das competencias e
contidos, pero tamén a actitude e o interese tanto individual como cara ao traballo en grupo.
Deste xeito terase en conta a capacidade para realizar investigacións e saber buscar información,
tanto a través da Internet como doutras fontes diferenciando entre datos e opinións; saber usar
as novas tecnoloxías para o intercambio de información e para producir e presentar traballos
e proxectos; saber ordenar as informacións e describir procesos en secuencias cronolóxicas;
recoñecer problemas cidadáns ou interpretar e elaborar mapas/planos aplicando escalas,
medidas e cuantificacións, entre outros.
Tan importante como o anterior será a atención ás explicacións, tanto do profesor ou de calquera
outro adulto como ás dos compañeiros, o interese mostrado tanto na clase como nas saídas
ou no traballo individual, a responsabilidade e o respecto polos espazos e materiais utilizados,
o respecto ás ideas alleas e a capacidade de aceptar puntos de vista distintos ao propio e a
sensibilidade sobre problemáticas relacionadas coa convivencia en democracia.
Tendo en conta todo o exposto, cada educador establecerá o grao de cumprimento de cada
alumna ou alumno en atención á diversidade, valorando:

Coñecementos
sobre:

Co mpetencias:

•

O Parlamento de Galicia

•

A Comunidade Autónoma de Galicia
(históricos, políticos, culturais, sociais…)

•

Valores democráticos europeos

•

A convivencia en democracia

•

Dixital: habilidades e técnicas informáticas

•

Lingüística: comprensión e expresión oral e escrita

•

Científicas: actitude investigadora e crítica

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

•

Curiosidade e desexo de aprender

En función disto cada educador ou educadora marcará o grao de cumprimento de cada
estudante, propoñendo como base a avaliación de tres criterios e tres niveis de cumprimento:

criterios a avaliar

grao de cumprimento

Traballos presentados

insuficientes / aceptables / moi bos

Comprensión e coñecementos adquiridos

insuficientes / aceptables / moi bos

Interese e implicación no proceso

insuficiente / aceptable / moi bo
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2.

titulo

Cuerpo de texto
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