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Esta proposta didáctica enmárcase no acordo de cooperación asinado entre a Xunta de Galicia e o
Parlamento de Galicia para a organización de visitas guiadas ás sedes das respectivas institucións
polo alumnado de centros escolares dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.

Destinatarios
Alumnado de 5º e 6º de educación primaria (EP) e de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria
(ESO). Terá preferencia o alumnado que estea a cursar a materia de libre configuración autonómica
“Valores democráticos europeos” en 1º ou 2º de ESO, ou materias de libre configuración de centro de
similar temática e orientación.
Para a realización das visitas os grupos terán un mínimo de 30 participantes e un máximo de 60.
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Temporalización
Unha ou dúas sesións de traballo previo á visita (en función do curso e do grao de profundidade coa
que queiran abordarse os contidos). 2 a 3h.
Visita á Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Caetano, s/n – 15781 Santiago de Compostela).
A visita incluirá a sala de Consello da Xunta, a Sala de Comisión de Secretarios e a sala D. Entre 50’ e
2h (dependendo do tamaño do grupo e a súa idade).
Unha sesión posterior de traballo de consolidación e avaliación. 50’.

Obxectivos

Obxectivo xeral:
‣ Fomentar unha cidadanía democrática e responsable presente e futura.
Obxectivos específicos:
‣ Dotar ao alumnado de estratexias para exercer os seus dereitos democráticos de xeito
responsable e activo a través do acercamento e ampliación de coñecemento sobre os poderes
lexislativo e executivo de Galicia.
‣ Identificar e coñecer as fontes autonómicas de subministración de bens e servizos públicos como
a educación, a sanidade, o transporte ou as comunicacións.
‣ Coñecer a historia recente de Galicia e o noso funcionamento social, comprendendo como as
institucións galegas procuran o desenvolvemento social e o exercicio pleno dos dereitos de cada
persoa.
‣ A formación en valores para o diálogo, a convivencia e o respecto.
‣ O desenvolvemento das competencias clave, nomeadamente as competencias sociais e cívicas e
a competencia en sentido da iniciativa e o espírito emprendedor coa incorporación dos principios
de Goberno Aberto e a transparencia.
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Esta proposta didáctica, ademais de traballar de xeito transversal diferentes contidos, tanto relativos
a conceptos e procedementos como ao desenvolvemento de valores, informa, entre outros, os
elementos prescriptivos do currículo referenciados no Anexo 8 para cada un dos cursos afectados.

Compentencias clave

Como actividade integrada, baseada na vida real, trabállanse a práctica totalidade das competencias
clave pero, de xeito destacado, as Competencias Sociais e Cívicas (CSS), a Competencia en
Comunicación Lingüísitica (CCL) e a Competencia no Sentido da Iniciativas e o Espírito Emprendedor
(CSIEE).

Metodoloxía

A metodoloxía de traballo será de aprendizaxe activo, baseado no descubrimento, na capacidade de
aprendizaxe autónoma (traballo en metacognición) e no desenvolvmento de habilidades para a vida.
Para isto organizaranse grupos de traballo entre o alumnado cun mínimo de 4 alumnos/as cada un que
irán avanzando sobre as diferentes actividades propostas.

O profesorado exercerá un papel de guía-acompañante no proceso educativo na procura do
desenvolvemento, por parte do alumnado, de habilidades e estratexias de exercicio da cidadanía
activa e responsable.

Establécese unha proposta didáctica que contará con tres fases:
‣ Unha fase previa á visita na que se traballará sobre as institucións e a información que estas
transmiten á prensa.
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‣ Unha visita á sala de xuntas do Consello da Xunta, á sala de reunións da comisión de secretarios e
á sala D (onde se fará unha rolda de prensa).
‣ Unha fase posterior de recapitulación e avaliación en aula.

Recursos

‣ PERSOAIS: O profesorado de aula e as persoas encargadas da visita guiada, así como o persoal

‣ MATERIAIS: Documentación descargable en soporte pdf que acompaña esta unidade didáctica.

‣ DE ESPAZO: Aula do alumnado, sala de consello da xunta, sala de comisión de secretarios e sala D
do Edificio Administrativo de San Caetano.

Actividades

1.- Actividade previa á visita: A Constitución e o Estatuto de Autonomía. (50’)
Establécense equipos de traballo de entre 4 e 6 alumnos ou alumnas. En función da súa idade e dos
coñecementos previos do grupo, o profesor ou a profesora lanzará diferentes preguntas para
detectar o dito coñecemento previo e, se fose o caso activalo:
‣ Cal é a norma básica pola que se rixe o estado español? E Galicia? Que disposicións contén? Que
regula? Que dereitos e deberes credes que recolle?
‣ Para que serve a Constitución Española? E o Estatuto de Autonomía de Galicia?

Logo dun tempo breve de debate non máis de 10’, cada grupo exporá o que sabe ao respecto do tema.
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O profesorado repartirá entón entre os diferentes grupos, copias (ou dará acceso electrónico) as
documentos correspondentes para o seu traballo. En función do grao de desenvolvemento do
alumnado cada un traballará coa versión íntegra, en lectura sinxela ou en pictogramas dos
documentos. As versións íntegras utilizaranse preferentemente en educación secundaria.

DOCUMENTOS A UTILIZAR:

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

VERSIÓN ÍNTEGRA

VERSIÓN ÍNTEGRA

VERSIÓN EN LECTURA SINXELA

VERSIÓN EN LECTURA SINXELA

VERSIÓN PICTOGRAMAS

VERSIÓN PICTOGRAMAS

Cada grupo deberá realizar un pequeno mapa mental ou exposición visual dos aspectos que
destacaría de cada un dos documentos. Estes mapas serán expostos na aula. Logo dun tempo de
exposición cada grupo poderá complementar o seu contido á vista das achegas dos compañeiros e
compañeiras (anexo 1).
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2.- Actividade previa á visita: Os medios de comunicación e as institucións (25’ a 50’)

Normalmente coñecemos o traballo das nosas institucións mediante as informacións que nos
achegan os medios de comunicación. Para poder trasladar a información aos cidadáns e cidadás os e
as periodistas fan seguimento das diferentes reunións, escoitan as roldas de prensa, fan preguntas e
logo compoñen as diferentes pezas informativas. Dado que imos visitar o Consello da Xunta, ímonos
converter en periodistas por un día.

O profesorado explicará ao alumnado que a persoa que realice a visita vailles falar dunha nova que
afecte ao seu campo de traballo. Os equipos elaborarán unha serie de preguntas tipo sobre aspectos
que consideran importantes en calquera noticia de cara a elaborar logo unha nova. Xúntanse notas de
prensa e os artigos periodísticos a modo de exemplo no anexo 4.

Durante a rolda de prensa os equipos deberán tomar notas e ver se o comunidado respostou ao que
eles esperaban ou se pola contra non foi así, deberá realizar as preguntas ao portavoz ou á portavoz
que estea dando a rolda de prensa, tomando nota das respostas.

3.- Actividade previa á visita: Participamos! (25’ a 50’)

Para mellorar o traballo das institucións é fundamental que a cidadanía participe de xeito activo e
responsable coas súas achegas, demandas, suxestións, queixas...

Os cidadáns e cidadás temos unha serie de dereitos cando nos relacionamos coas administracións
públicas que veñen recollidos no artigo 53 da Lei 39/2015. Repartimos ao alumnado a documentación
(de novo en función do seu desenvolvemento) e, por grupos, deberán realizar un resumo (visual e
atractivo, nunha cartolina A4) para trasladar ás familias sobre os dereitos que nos asisten como
cidadanía ante a administración (anexo 3).
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Finalmente repartiremos a cada alumno e alumna o formulario CATI001A. O obxectivo é que
reflexionen sobre algún aspecto que queiran trasladar á administración. Pode ser unha suxestión,
unha solicitude, unha queixa ou unha petición de información. Deberán reflexionar sobre o seu
contorno e como melloralo á vez que aprenden a cubrir axeitadamente os formularios administrativos
para entregalos nun rexistro de modo efectivo como práctica no exercicio dos seus dereitos e
deberes como cidadanía (anexos 6 e 7).

‣ Os formularios cubriranse na aula coa axuda do profesorado polo que se levarán xa cubertos. O
alumnado poderá entregalo á persoa que xestiona a visita.

4.- Actividade na visita: Salas de Consello da Xunta e Comisión de Secretarios. (15’ a 30’)

A persoa que guía a visita levará ao alumnado participante a cada unha das salas explicando para que
se usan, quen se reúne alí e que decisión se toman nelas, contestando ás preguntas que o alumnado
poida ter ao respecto.
Dada a capacidade das salas o alumnado poderá ser dividido en grupos que visitarán as salas
alternativamente.

5.- Actividade na visita: Rolda de prensa. (15’ a 30’)

Unha vez finalizada a visita o alumnado pasará á sala D onde a persoa que exerce de guía dará un
comunicado sobre un aspecto que afecte ao seu campo de traballo. O alumnado realizará as
preguntas que tiña preparadas se a información non se aportou xa no dito comunicado.

O alumnado deberá facer as súas anotacións para traballo posterior. Entregaráselles papel e lápis ao
efecto.
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6.- Actividade posterior á visita: O artigo periodístico (50’)

Cada equipo elaborará unha nova ou nota de prensa coa información recadada durante a rolda de
prensa. Logo as novas serán comparadas para ver en que se parecen ou en que discrepan. O
obxectivo desta actividade é aprender a interpretar a información pública e reflexionar como ante un
mesmo comunicado informativo poden xurdir novas diferentes, favorecendo a capacidade de
contraste e pensamento crítico do alumnado (anexo 5)

Rúbrica de avaliación

Proponse unha avaliación continua. O profesorado, segundo a súa programación e a adaptación ao seu
alumnado, asignará o valor que estime nesta proposta didáctica a cada unha das actividades que
poderán ser avaliadas segundo a seguinte rúbrica (a modo de proposta) interpretada segundo a idade
e desenvolvemento do alumnado (ver táboa 1)

Accións de seguimento

Ao remate da actividade poderá remitirse ao centro educativo unha breve enquisa de seguimento que
permita ir mellorando progresivamente a proposta didáctica.
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Táboa 1: avaliación

Nivel 1 - ata 25%

Nivel 2 - ata 50%

Nivel 3 – ata 75%

Nivel 4 – ata 100%

Actividade 1

O alumnado elabora un
resumo visual simple
que é case un calco
dos documento
aportados.

O alumnado elabora un
resumo visual simple
pero clarificador que,
sen deixar elementos
importantes atrás,
traslada a información
máis relevante.

O alumnado elabora un
resumo visual
completo e
clarificador que
traslada información
relevante e
complementaria.

O alumnado elabora un
resumo visual
completo e
clarificador que
traslada información
relevante (destacada)
e complementaria (en
segundo plano), de
xeito visualmente
atractivo.

Actividades
2/5/6

O alumando elabora
unha nova sinxela que
non aporta suficiente
información relevante.

O alumnado elabora
unha nova sinxela pero
completa que traslada
información relevante
para a cidadanía.

O alumnado elabora
unha nova sinxela pero
completa que traslada
información relevante
e complementaria
para a cidadanía.

O alumnado elabora
unha nova sinxela pero
completa que traslada
información relevante
e complementaria
(sendo claramente
discriminable o
sustentante do
accesorio) para a
cidadanía, dun xeito
atractivo e entretido.

Actividade 3

O alumnado elabora
unha petición,
suxestión ou queixa
deficientemente
exposta, pouco clara e
sen fundamento.

O alumnado elabora
unha petición,
suxestión ou queixa
exposta de xeito
sinxelo e claro, pero
sen fundamentación.

O alumando elabora
unha petición,
suxestión ou queixa
exposta de xeito claro
e cunha breve
fundamentación.

O alumnado elabora
unha petición,
suxestión ou queixa
exposta de xeito claro
e cunha
fundamentación
completa e pertinente.

Actividade 4

O alumnado amosa
unha actitude distraída
e pouco vinculada coa
actividade, mesmo
lixeiramente
irrespetuosa.

O alumnado amosa
unha actitude
centrada na actividade
pero pouco activa
aínda que sempre
respectuosa.

O alumnado amosa
unha actitude
centrada, activa e
respectuosa pero con
dependenza do
profesorado.

O alumnado é quen de
adaptarse de xeito
flexible e dinámico ás
diferentes situacións
para manter unha
actitude activa,
participativa e
respectuosa de xeito
autónomo.
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ANEXO 2. ACTIVIDADE PREVIA Á VISITA: OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E AS INSTITUCIÓNS

PREGUNTAS:
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ANEXO 4. ACTIVIDADE NA VISITA: ROLDA DE PRENSA
EXEMPLOS DE NOTAS DE PRENSA

1. Nota de prensa: XUNTA E UNIVERSIDADES PRESENTAN O MAPA DE TITULACIÓNS DO SUG ATA
2021, QUE INCLÚE 14 NOVOS GRAOS

‣ ACCESO NOTA DE PRENSA: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23516
‣ DESCARGA DOSSIER DE PRENSA: https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/
47447/mod_resource/content/1/DossierMapa.pdf

2. Nota de prensa: A XUNTA CONMEMORA O ANO EUROPEO DO PATRIMONIO CULTURAL CUN AMPLO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

‣ ACCESO NOTA DE PRENSA: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/27638/xunta-conmemora-anoeuropeo-patrimonio-cultural-cun-amplo-programa-actividades
‣ DESCARGA DOSSIER DE PRENSA: https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/
47448/mod_resource/content/1/DossierPatrimonio.pdf

3. Nota de prensa: A XUNTA DESTACA O IMPULSO AO LIBRO DIXITAL COA RENOVACIÓN DE
PORTÁTILES E O REFORZO DA FORMACIÓN

‣ ACCESO NOTA DE PRENSA: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24187
‣ DESCARGA DOSSIER DE PRENSA: https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/
47450/mod_resource/content/1/DossierLibroDixital.pdf
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A SINSTITUCIÓNS
TÚAS INSTITUCIÓNS
Santiago de Compostela

Data de publicación:

Xornal de Galicia
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ANEXO 6: Instruccións : descargar
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ANEXO 7: Documento CATI001A: descargar
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ANEXO 8: Integración curricular
Lingua Galega e Literatura – 5º EP – BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
‣
‣
‣
‣

b
d
e
i

‣ B1.2.Valoración dos medios
de comunicación social
como instrumento de
aprendizaxe.

‣ B1.2. Valorar e utilizar os
documentos audiovisuais dos
medios de comunicación
como instrumento de
aprendizaxe.

‣ LGB1.2.2. Elabora textos
orais sinxelos imitando
modelos de calquera medio
de comunicación.

‣
‣
‣
‣

CCL
CD
CAA
CSIEE

Lingua Castelá e Literatura – 5º EP – BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

‣ b
‣ d
‣ e

‣ B1.8. Estratexias para
utilizar a linguaxe oral como
instrumento de
comunicación e
aprendizaxe: escoitar,
recoller datos, preguntar.
Participación en enquisas e
entrevistas. Comentario
oral e xuízo persoal.

‣ B1.9. Valorar os medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaxe e
de acceso a informacións e
experiencias de outras
persoas.

‣ LCB1.9.2. Transforma en
noticias feitos cotiás
próximos á súa realidade,
imitando modelos.

‣ CCL
‣ CSC

Valores Sociais e Cívicos – 5º EP – BLOQUE 3 CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

‣ a

‣ B3.15. Os valores sociais e
a democracia. Os principios
de convivencia que
establecen o Estatuto de
autonomía de Galicia e a
Constitución española.
Dereitos e deberes.
Características que debe
posuír unha sociedade
democrática.

‣ B3.11. Respectar os valores
socialmente recoñecidos,
coñecendo e apreciando os
valores do Estatuto de
autonomía e da Constitución
española e os Dereitos e
Deberes do Estatuto de
autonomía e da Constitución
española. Coñecer as
institucións, organización e
servizos públicos que
garanten os dereitos e
deberes dos cidadáns e
cidadás no seu contorno.

‣ VSCB3.11.1. Reflexiona
sobre os dereitos e deberes
da Constitución Española.

‣ CSC

‣ VSCB3.11.2. Expresa a
importancia de garantir os
dereitos e deberes dos
cidadáns e cidadás do seu
contorno.

‣ CSC
‣ CCL

‣ VSCB3.11.3. Participa no
benestar da contorna
próxima baseándose nos
dereitos e deberes dos
cidadáns e cidadás.

‣ CC
‣ CSC
‣ CSIEEL

Ciencias Sociais - 5º EP - BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

‣ a
‣ d
‣ h

‣ B3.1.A Constitución de
1978.
‣ B3.2.Dereitos e deberes
dos cidadáns e cidadás.

‣ B3.1 Explicar a importancia
que ten a Constitución para o
funcionamento do Estado
español, así como os
dereitos, deberes e
liberdades recollidos nesta.

‣ CSB3.1.1.Identifica,
respecta e valora os
principios democráticos
máis importantes
establecidos na
Constitución e explica a
importancia que a
Constitución ten para o
funcionamento do Estado
español.

‣ CCL
‣ CSC
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‣ a
‣ d
‣ h

‣ a
‣ d
‣ h

‣ B3.3.Forma de goberno: a
monarquía parlamentaria.
‣ B3.4.As principais
institucións políticas e as
súas funcións. Elaboración
de organigramas.

‣ B3.5.Entidades territoriais e
órganos de goberno. As
comunidades autónomas,
as cidades autónomas e as
provincias.

‣ B3.2.Identificar as
institucións políticas que se
derivan da Constitución.
Funcións e organización.

‣ B3.3.Describir a organización
territorial do Estado español
así como os órganos de
goberno.

‣ CSB3.2.1.Identifica as
principais institucións do
Estado español e describe
as súas funcións e a súa
organización.

‣ CCL
‣ CSC

‣ CSB3.2.2.Identifica e
comprende a división de
poderes do Estado e cales
son as atribucións recollidas
na Constitución para cada
un deles.

‣ CCL
‣ CSC

‣ CSB3.3.1.Explica a
organización territorial de
España, nomea as
estruturas básicas de
goberno e localiza en mapas
políticos as distintas
comunidades autónomas
que forman España, así
como as súas provincias.

‣ CCL
‣ CSC

Lingua Galega e Literatura – 6º EP – BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

‣
‣
‣
‣

b
d
e
i

‣ B1.2. Valoración dos medios
de comunicación social
como instrumento de
aprendizaxe e de acceso a
informacións e a
experiencias doutras
persoas.

‣ B1.2. Valorar e utilizar os
documentos audiovisuais dos
medios de comunicación
como instrumento de
aprendizaxe.

‣ LGB1.2.2. Usa documentos
audiovisuais como medio
para obter, identificar,
clasificar, comparar e
relacionar informacións.

‣
‣
‣
‣

CCL
CD
CAA
CSIEE

Lingua Castelá e Literatura – 6º EP – BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

‣ b
‣ e

‣ B1.10. Expresión e
produción de textos orais
segundo a súa tipoloxía:
narrativos, descritivos
argumentativos,
expositivos, instrutivos,
informativos e persuasivos.

‣ B1.9. Producir textos orais
breves e sinxelos dos xéneros
máis habituais imitando
modelos.

‣ LCB1.9.2. Recorda algunhas
ideas básicas despois de
escoitar un texto e
exprésaas oralmente en
resposta a preguntas
directas.

‣ CCL
‣ CCA
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Valores Sociais e Cívicos – 6º EP – BLOQUE 3 CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

‣ a

‣ a
‣ o

‣ B3.16 Os valores sociais e a
democracia. Os principios de
convivencia que establecen
o Estatuto de autonomía de
Galicia e a Constitución
española. Dereitos e
deberes. Características
que debe posuír unha
sociedade democrática.

‣ B3.17. Principios de
convivencia que establecen
o Estatuto de autonomía de
Galicia e a Constitución
española.

‣ B3.11. Respectar os valores
socialmente recoñecidos,
coñecendo e apreciando os
valores do Estatuto de
autonomía e da Constitución
española e os dereitos e
deberes do Estatuto de
autonomía e da Constitución
española. Coñecer as
institucións, organizacións e
servizos públicos que
garanten os dereitos e
deberes dos cidadáns e
cidadás no seu contorno.

‣ B3.12. Crear un sistema de
valores propios realizando
xuízos morais baseados nos
dereitos e deberes básicos
do Estatuto de autonomía e
da Constitución española.

‣ LCB1.9.2. Recorda algunhas
ideas básicas despois de
escoitar un texto e
exprésaas oralmente en
resposta a preguntas
directas.

‣ CSC
‣ CSIEE

‣ VSCB3.11.2. Razoa a
contribución de diferentes
institucións, organizacións e
servizos públicos en
relación á garantía dos
dereitos e deberes dos
cidadáns e cidadás.

‣ CSC
‣ CCL

‣ VSCB3.12.1. Explica os
dereitos e deberes básicos
da Constitución española.

‣ CSC
‣ CCL

‣ VSCB3.12.2. Realiza xuízos
morais sinxelos
fundamentados.

‣ CSC
‣ CSIEE

‣ VSCB3.12.3. Participa no
benestar do contorno
próxima baseándose nos
dereitos e deberes dos
cidadáns e cidadás.

‣ CSC
‣ CSIEE

Ciencias Sociais - 6º EP - BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

‣ a
‣ d
‣ h

‣ B3.1.A Unión Europea.
‣ B3.2.A organización
económica, social, política e
territorial da Unión Europea.
‣ Aproximación a algunhas
características
significativas dos países
europeos a través dun
proxecto cooperativo.

‣ CSB3.1.1.Explica que é a
Unión Europea e cales son
os seus obxectivos
políticos e económicos e
localiza nun mapa os países
membros e as súas capitais.
‣ B3.1.Identificar a estrutura e
os fins da Unión Europea,
explicando algunhas vantaxes
derivadas do feito de formar
parte da Unión Europea.

‣ CSB3.1.2.Identifica as
principais institucións e os
seus órganos de goberno na
Unión Europea, recoñecendo
os seus símbolos e
explicando en que consiste
o mercado único e a zona
euro.

‣ CSC
‣ CAA

‣ CSC
‣ CCEC
‣ CCL
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Lingua Galega e Literatura 1º ESO – BLOQUE 1- COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR

‣
‣
‣
‣
‣

a
d
h
l
ñ

‣ B1.10. Construción de
discursos adecuados,
cohesionados e coherentes
desde o punto de vista
comunicativo, sobre temas
de interese persoal ou
social da vida cotiá e
educativa.

‣ B1.10. Producir discursos
breves e comprensibles sobre
temas da vida cotiá, de
interese persoal ou social.

‣ LGB1.10.2. Desenvólvese
correctamente en
situacións da vida cotiá que
implique solicitar unha
información ou un servizo.

‣ CSC
‣ CSIEE

Lingua Castelá e Literatura 1º ESO – BLOQUE 2- COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR

‣ h
‣ l

‣ B2.5. Produción de textos
escritos e audiovisuais
narrativos, descritivos,
instrutivos, expositivos e
argumentativos e escritura
de textos dialogados.

‣ B2.4. Escribir textos en
diferentes soportes e
formatos, en relación co
ámbito de uso.

‣ LCLB2.4.2. Escribe textos
narrativos, descritivos e
instrutivos, expositivos,
argumentativos e
dialogados, imitando textos
modelo.

‣ CCL

Lingua Galega e Literatura 2º ESO – BLOQUE 1- COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR

‣ d
‣ e
‣ h

‣ B2.2. Comprensión e
interpretación de textos
propios da vida cotiá e das
relacións sociais en ámbitos
próximos aos intereses do
alumnado: diarios, cartas
persoais, avisos e
solicitudes.

‣ LGB2.2.1. Comprende e
interpreta a información
máis relevante de textos
propios da vida cotiá e das
relacións sociais: diarios,
cartas persoais, avisos e
solicitudes.

‣ CSC
‣ CCL

‣ LGB2.2.2. Comprende
instrucións escritas de
certa complexidade que lle
permiten desenvolverse en
situacións da vida cotiá.

‣ CSC
‣ CCL

‣ B2.2. Comprender e
interpretar textos propios da
vida cotiá e das relacións
sociais: diarios, cartas
persoais, avisos e solicitudes.

‣ CSC
‣ CCL

‣ LGB2.2.2. Comprende
instrucións escritas de
certa complexidade que lle
permiten desenvolverse en
situacións da vida cotiá.
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Lingua Castelá e Literatura 2º ESO – BLOQUE 1- COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR

‣ g
‣ h

‣ B2.4. Coñecemento e uso
das técnicas e as
estratexias para a produción
de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización da
información, redacción e
revisión do texto. A escritura
como proceso.

‣ B2.4. Aplicar progresivamente
as estratexias necesarias
para producir textos
adecuados, coherentes e
cohesionados.

‣ LCLB2.4.1. Aplica técnicas
diversas para planificar os
seus escritos (esquemas,
árbores, mapas conceptuais
etc.) e redacta borradores
de escritura.

‣ CSIE

‣ LCLB2.4.2. Escribe textos
usando o rexistro adecuado,
organizando as ideas con
claridade, enlazando
enunciados en secuencias
lineais cohesionadas e
respectando as normas
gramaticais e ortográficas.

‣ CCL

Valores Democráticos Europeos 1º e 2º ESO – BLOQUE 2- DE PERSOAS INDIVIDUAIS A SERES SOCIAIS

‣ a
‣ e
‣ g

‣ B2.6. A cidadanía activa e
responsable. Acción e
participación como
elementos necesarios a
democracia e o control
gobernamental.
‣ B2.7. A resposabilidade
compartida da cidadanía.
‣ B2.8. A eficacia na
resolución de conflitos e na
construción social.

‣ B2.4 Coñece e razoa sobre
diferentes loitas polos
dereitos fundamentais,
entendendo o seu valor e
analizando criticamente as
súas circunstancias e as
conquistas que se
conseguiron con eles.

‣ VDE2.4.4. Identifica un
problema real da súa
comunidade sobre o que é
quen de actuar e planifica
unha acción de participación
social para ofrecer unha
posible solución ou
proposta de mellora.

‣ CCL
‣ CSC
‣ CSIEE
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Para saber más

http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+EduGobAbierto+2018_ED1/about

http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias/gobierno-abierto
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