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ProxectoAula3D deValoreséticos
Contidos,competenciaseestándares

Interconexiónentreaaprendizaxedecontidos e odesenvolvementodecompetencias.

Priorizacióndascompetenciasclave.

Contidosinterrelacionadoscoasactividades,quecompartenatipoloxíadaspáxinas:

✔Expositivas,quepodenserdesíntese,documentos,pregunta,etc.

✔Construción,quepodenserpreguntasparacontestar,resolucióndeenigmas,

situaciónsdeempatía,estudoduncaso,desociedade,etc.

Logrodosestándaresdeaprendizaxe.

Asactividades soncompetenciaisepermiten

odesenvolvementodasintelixenciasmúltiples.

Indícansecosseguintessímbolos:

Comunicaciónlingüística

Competenciamatemáticaecompetencias

básicasencienciasetecnoloxía

Aprenderaaprender

Concienciaeexpresiónsculturais

Sentidodeiniciativaeespíritoemprendedor

Competenciassociaisecívicas

Competenciadixital

Asactividadesestánclasificadassegundoa

tipoloxíaeestaindícaseconcoresdistintas:

Coñecer:estasactividadesson

imprescindiblesparaqueosalumnos

traballendirectamenteocontido.

Aplicar:estasactividadesrelacionano

contidotraballadocoscoñecementos

previosdoalumnoecoacontorna,istoé,

quetraballancocontexto.

Razoar:estasactividadesteñencomo

obxectivoqueoalumnoreflexione,explique

erazoeosporquésdassúasrespostas.

Actividadescompetenciais

Actividadesdeavaliacióndeestándares

Asactividadescosímbolopermitencoñecerograodelogrodosestándares.

Síganos en:

O
smateriaisdoproxectoAula3D,paraValoreséticosnaESO(VLS1,VLS2,VLS3,
VLS4)estánadaptadosaonovocurrículoeposibilitanaresolucióndetodososestán-
darespropostosnodevanditocurrículoparacadaniveleducativonoqueseimparte

estamateria.

AaprendizaxesegueunhasecuenciacióngradualdendeoprimeirocursodaESOetivéronse
encontaascompetenciasclavedemaneiraqueseadecuouodesenvolvementodecontidosaos
intereses,ásmotivaciónseácapacidadedeabstraccióndecadaidade.

EnVLSprepáraseoalumnadoparaquesaibabuscarinformacióneprocesala,paraquesexa
quendeverificarhipóteses,crearopiniónsargumentadasepoidaestablecerconclusións.Aapren-
dizaxeéactiva econstrutiva.

C101415

Un espazo onde aprender e ensinar os mellores contidos educativos coas ferramentas máis innovadoras:

Sinxelo: Deseñado para ser intuitivo e de doado manexo.

Versátil: Pensado para traballar con e sen conexión á Internet grazas ás súas apps.

Multidispositivo: Adaptado a todos os dispositivos e sistemas operativos.

Accesible: Desde os principais LMS e con plugins específicos para Moodle.

Con trazabilidade: Permite o seguimento personalizado das actividades
realizadas polo alumnado.

Contrastado: Adoptado por máis de 1 500 centros educativos de referencia
e utilizado diariamente por máis de 75 000 profesores e alumnos.

EduBook para Moodle
Vicens Vives desenvolveu 5 plugins que fan uso do protocolo LTI para que a integración
de EduBook en Moodle sexa áxil, rápida e sinxela. Estes novos plugins permiten:

A importancia automática de cursos.

A asignación automática de licenzas.

A sincronización automática de cualificacións.

A integración con tabletas, web e desktop.

, o entorno dixital de Vicens Vives

Todos os recursos de Edubook adaptados ao encerado dixital e en modo offline
EduBook EDI permite proxectar calquera apartado do libro de texto, reproducir contidos multimedia, resolver actividades
no EDI e acceder aos recursos do profesorado. Todo iso, desde un único sitio e sen necesidade de conexión á Internet.

EduBook EDI, unha infinidade de posibilidades e vantaxes:

Recursos para o profesorado: Consultar a páxina didáctica, as propostas
curriculares, os recursos para a atención á diversidade e as avaliacións.

Actividades interactivas: Proxectar e resolver as actividades abertas e
de autocorrección de EduBook sen necesidade de conexión.

EduBook no EDI: Acceder a todo o contido de EduBook en modo offline.

Galería multimedia: Reproducir as imaxes, animacións, audios, vídeos
e mapas interactivos do libro no EDI.

En online: Mellorar a experiencia educativa con EduBook online e con todos
os recursos de calidade que ofrece a rede educativa Tiching.
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Proxecto Aula3D de Valores éticos
Contidos, competencias e estándares

Interconexión entre a aprendizaxe de contidos e o desenvolvemento de competencias.

Priorización das competencias clave.

Contidos interrelacionados coas actividades, que comparten a tipoloxía das páxinas:

✔ Expositivas, que poden ser de síntese, documentos, pregunta, etc.

✔ Construción, que poden ser preguntas para contestar, resolución de enigmas,

situacións de empatía, estudo dun caso, de sociedade, etc.

Logro dos estándares de aprendizaxe.

As actividades son competenciais e permiten

o desenvolvemento das intelixencias múltiples.

Indícanse cos seguintes símbolos:

Comunicación lingüística

Competencia matemática e competencias

básicas en ciencias e tecnoloxía

Aprender a aprender

Conciencia e expresións culturais

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Competencias sociais e cívicas

Competencia dixital

As actividades están clasificadas segundo a

tipoloxía e esta indícase con cores distintas:

Coñecer: estas actividades son

imprescindibles para que os alumnos

traballen directamente o contido.

Aplicar: estas actividades relacionan o

contido traballado cos coñecementos

previos do alumno e coa contorna, isto é,

que traballan co contexto.

Razoar: estas actividades teñen como

obxectivo que o alumno reflexione, explique

e razoe os porqués das súas respostas.

Actividades competenciais

Actividades de avaliación de estándares

As actividades co símbolo permiten coñecer o grao de logro dos estándares.

Síganos en:

O s materiais do proxecto Aula 3D, para Valores éticos na ESO (VLS 1, VLS 2, VLS 3,
VLS 4) están adaptados ao novo currículo e posibilitan a resolución de todos os están-
dares propostos no devandito currículo para cada nivel educativo no que se imparte

esta materia.

A aprendizaxe segue unha secuenciación gradual dende o primeiro curso da ESO e tivéronse
en conta as competencias clave de maneira que se adecuou o desenvolvemento de contidos aos
intereses, ás motivacións e á capacidade de abstracción de cada idade.

En VLS prepárase o alumnado para que saiba buscar información e procesala, para que sexa
quen de verificar hipóteses, crear opinións argumentadas e poida establecer conclusións. A apren-
dizaxe é activa e construtiva.

C1
01
41
5

Unespazoondeaprendereensinarosmellorescontidoseducativoscoasferramentasmáisinnovadoras:

Sinxelo:Deseñadoparaserintuitivoededoadomanexo.

Versátil:PensadoparatraballarconesenconexiónáInternetgrazasássúasapps.

Multidispositivo:Adaptadoatodososdispositivosesistemasoperativos.

Accesible:DesdeosprincipaisLMS e conpluginsespecíficosparaMoodle.

Contrazabilidade:Permiteoseguimentopersonalizadodasactividades
realizadaspoloalumnado.

Contrastado:Adoptadopormáisde1500centroseducativosdereferencia
eutilizadodiariamentepormáisde75000profesoresealumnos.

EduBookparaMoodle
VicensVivesdesenvolveu5pluginsquefanusodoprotocoloLTIparaqueaintegración
deEduBookenMoodlesexaáxil,rápidaesinxela.Estesnovospluginspermiten:

Aimportanciaautomáticadecursos.

Aasignaciónautomáticadelicenzas.

Asincronizaciónautomáticadecualificacións.

Aintegracióncontabletas,web edesktop.

,o entornodixitaldeVicensVives

Todos os recursos de Edubook adaptados ao encerado dixital e enmodo offline
EduBookEDIpermiteproxectarcalqueraapartadodolibrodetexto,reproducircontidosmultimedia,resolveractividades
noEDIeaccederaosrecursosdoprofesorado.Todoiso,desdeunúnicositioesennecesidadedeconexiónáInternet.

EduBookEDI,unhainfinidadedeposibilidadesevantaxes:

Recursosparaoprofesorado:Consultarapáxinadidáctica,aspropostas
curriculares,osrecursosparaaatenciónádiversidadeeasavaliacións.

Actividadesinteractivas:Proxectareresolverasactividadesabertase
deautocorreccióndeEduBooksennecesidadedeconexión.

EduBooknoEDI:AccederatodoocontidodeEduBookenmodooffline.

Galeríamultimedia:Reproducirasimaxes,animacións,audios,vídeos
emapasinteractivosdolibronoEDI.

Enonline:MelloraraexperienciaeducativaconEduBookonlineecontodos
osrecursosdecalidadequeofrecearedeeducativaTiching.
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VLS VALORES ÉTICOS

PRIMEIRO CURSO SEGUNDO CURSO

TERCEIRO CURSO

Novidade

1. Somos persoas

2. Vivimos en sociedade

3. Ética e moral

4. Vivir en democracia

5. Cidadáns con dereitos

6. Ciencia, técnica e valores

CUARTO CURSO

1. Ser persoa e saber convivir

2. Liberdade para elixir

3. Ética e política: a democracia

4. A democracia española e a Unión Europea

5. O dereito e os dereitos

6. Ciencia, ética e ambiente

Novidade

VLS 1 · ISBN: 978-84-682-3235-5

AUTORES:
X. Martí Orriols
Profesor de Filosofía de IES

C. Prestel Alfonso
Profesor de Filosofía de IES

VLS 2 · ISBN: 978-84-682-3633-9

AUTORES:
X. Martí Orriols
Profesor de Filosofía de IES

C. Prestel Alfonso
Profesor de Filosofía de IES

VLS 3 · ISBN: 978-84-682-3236-2

AUTORES:
X. Martí Orriols
Profesor de Filosofía de IES

C. Prestel Alfonso
Profesor de Filosofía de IES

VLS 4 · ISBN: 978-84-682-3635-3

AUTORES:
X. Martí Orriols
Profesor de Filosofía de IES

C. Prestel Alfonso
Profesor de Filosofía de IES

1. Na busca da miña identidade

2. Crecer como persoas

3. Da moral a ética

4. A democracia como estilo de vida

5. Os dereitos humanos

6. Os retos da ciencia

1. Valores para un mundo globalizado

2. A importancia da ética

3. A democracia como estilo de vida

4. Sociedade e xustiza. Os dereitos humanos

5. O dereito á paz

6. Ética, ciencia e técnica

ESO
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Un espazo onde aprender e ensinar os mellores contidos educativos coas ferramentas máis innovadoras:

Sinxelo: Deseñado para ser intuitivo e de doado manexo.

Versátil: Pensado para traballar con e sen conexión á Internet grazas ás súas apps.

Multidispositivo: Adaptado a todos os dispositivos e sistemas operativos.

Accesible: Desde os principais LMS e con plugins específicos para Moodle.

Con trazabilidade: Permite o seguimento personalizado das actividades
realizadas polo alumnado.

Contrastado: Adoptado por máis de 1 500 centros educativos de referencia
e utilizado diariamente por máis de 75 000 profesores e alumnos.

EduBook para Moodle
Vicens Vives desenvolveu 5 plugins que fan uso do protocolo LTI para que a integración
de EduBook en Moodle sexa áxil, rápida e sinxela. Estes novos plugins permiten:

A importancia automática de cursos.

A asignación automática de licenzas.

A sincronización automática de cualificacións.

A integración con tabletas, web e desktop.

, o entorno dixital de Vicens Vives

Todos os recursos de Edubook adaptados ao encerado dixital e en modo offline
EduBook EDI permite proxectar calquera apartado do libro de texto, reproducir contidos multimedia, resolver actividades
no EDI e acceder aos recursos do profesorado. Todo iso, desde un único sitio e sen necesidade de conexión á Internet.

EduBook EDI, unha infinidade de posibilidades e vantaxes:

Recursos para o profesorado: Consultar a páxina didáctica, as propostas
curriculares, os recursos para a atención á diversidade e as avaliacións.

Actividades interactivas: Proxectar e resolver as actividades abertas e
de autocorrección de EduBook sen necesidade de conexión.

EduBook no EDI: Acceder a todo o contido de EduBook en modo offline.

Galería multimedia: Reproducir as imaxes, animacións, audios, vídeos
e mapas interactivos do libro no EDI.

En online: Mellorar a experiencia educativa con EduBook online e con todos
os recursos de calidade que ofrece a rede educativa Tiching.
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