
ANEXO 

ADAPTACIÓN 
DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

DEPARTAMENTO DE

RELIXIÓN CATÓLICA

MAIO 2020

MATERIA:  RELIXIÓN  CATÓLICA

CURSO: PRIMEIRO

ETAPA:  ESO



MODIFICACIÓN DA METODOLOXÍA

1.1 FERRAMENTAS EMPREGADAS NA TELEDOCENCIA:

Web do Centro (actividades, contidos e solucionarios)

Aula Virtual Moodle

Skype

1.2 FERRAMENTAS DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO E FAMILIAS

Correo electrónico

Web do centro

Teléfono

1.3 METODOLOXÍA ESPECÍFICA QUE SE SEGUIU

• Lecturas
• Cineforum
• Videoforum
• Rutinas  de pensamento
• Destrezas de pensamento
• Aprendizaxe 360º
• Testemuños
• Exploradores da vida: en diálogo con…
• Muros de luz

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

2.1  CUALIFICACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DOS  TRIMESTRES

SUSPENSOS



• Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos

que estableza o profesor/a.

• No caso de que non se superase algunha recuperación,  proporase unha  proba

final escrita sobre contidos da avaliación ou as avaliacións en cuestión.

• Valorarase  a  presentación  dun  dossier  de  traballo  con  actividades  referidas  aos

contidos mínimos do curso.

2.2 CUALIFICACIÓN  DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tema de repaso a realizar: Xesús é un home e é o Fillo de Deus

1ª. Actividade: José, hijo de Jacob “figura” de Jesús.

Contidos:

• Os patriarcas: Abraham, Isaac e Xacobe.   

• As esposas dos patriarcas: Sara, Rebeca, Lea e Raquel.   

• Os fillos de Xacobe.  

• A historia de Xosé.

Estándares:

• Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais acontecementos e 
personaxes da historia de Israel. (CMCT, CD, CAA, CCEC)

• Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os beneficios 
desta historia para a humanidade. (CSC, CSIEE, CCEC)

• Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus en que identifica a 
manifestación divina. (CLL, CAA)

Criterios de avaliación:

• Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia de Israel.

• Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distin-
tas etapas da historia de Israel.



• Distinguir e comparar o procedemento co que Deus se manifesta nas distintas eta-
pas da historia de Israel. 

2ª. Actividade: Xesús é un home e é o Fillo de Deus

Contidos:

• Xesús anuncia a chegada do Reino de Deus.

• A Última Cea. Institución da Eucaristía.

• O mandamento do amor.

• Morte de Xesús

• A resurrección de Xesús.

• Xesús aparécese aos seus discípulos.

Estándares:

• Identifica e clasifica de maneira xustificada as diferenzas entre a natureza divina e 
humana de Xesús nos relatos evanxélicos. (CLL, CAA)

• Compara as actitudes de Xesús en diversos momentos da súa Paixón e sabe rela-
cionalas coa súa natureza humana e divina. (CLL,CAA)

• Entende a transcendencia do compromiso divino que se establece co ser humano 
por medio da Resurrección. (CCEC)

Criterios de avaliación:

• Distinguir en Xesús os trazos da súa natureza divina e humana. 

• Identificar o Reino como núcleo do anuncio de Xesús e como clave para comprender

os seus signos.



• Relacionar a natureza humana e divina de Xesús cos relatos da súa Paixón, morte e

resurrección.

3ª. Actividade: A Virxe María

Contidos:

• María, a Nai de Xesús.

• O “Magnificat”: María reza, obedece e cumpre a vontade de Deus.

• María, a Nai da Igrexa.

Estándares:

• Entende o papel da Virxe María na sociedade palestina dos tempos de Xesús.

• Comprende o papel da Virxe María na “obra de Xesús”.

• Explica o papel da Virxe María, Nai da Igrexa, nas prmeiras comunidades cristiás.

Criterios de avaliación:

• Coñece i explica o papel da muller na sociedade Palestina.

• Distingue claramente nos relatos do Evanxeo o trato de Xesús coas mulleres do seu 

tempo.

• Comprende o papel da Virxe María na obra da salvación de Xesucristo.

4ª. Actividade: O compromiso cristián

Contidos:



• O evanxeos amosannos as actitudes de Xesús coas persoas

• A Igrexa fai presente a Xesús resucitado.

• O Espírito Santo, expresión do amor de Deus.

Estándares:

• Recoñece, a partir da lectura dos textos evanxélicos, os trazos da persoa de Xesús 
e deseña o seu perfil. (CLL, CSIEE)

• Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa: sacramen-
tos, Palabra de Deus, autoridade e caridade. (CLL, CSC, CCEC)

• Describe as actitudes dos cristiáns e cristiás como froito da acción do Espírito Santo 
sobre a Igrexa. (CLL, CSC, CCEC)

Criterios de avaliación:

• Identificar a natureza e finalidade dos Evanxeos.

• Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa.

• Recoñecer que a acción do Espírito Santo dá vida á Igrexa.

Tendo en conta os criterios de cualificación, indicamos a puntuación que se lle asigna as 
diferentes actividades:

• Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%
• Lecturas: 20%
• Participación e seguimento das clases: 5%
• Vocabulario: 5%.
• Actividades individuais: 5%.
• Test individual: 5%.
• Avaliación competencial
• TICS
• Cinefórum: 5%.
• Videofórum: 5%.

3. CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL DA AVALIACIÓN ORDINARIA

3.1 PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL NA AVALIACIÓN 

ORDINARIA: 



Para o cálculo da nota final ordinaria terase en conta:

• Notas da primeira e segunda avaliacións (serán a referencia preferente)

• Actividades de reforzo (e, no seu caso, de ampliación) desenvolvidas durante do

terceiro trimestre (soamente se benefician ao alumno).

✔ Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%
✔ Lecturas: 20%
✔ Participación e seguimento das clases  
✔ Vocabulario: 5%.
✔ Actividades individuais: “Significado do Cirio Pascual”, “Test individual: “Xesucristo e 

o seu tempo”: 5%.
✔ Avaliación competencial
✔ Cinefórum: “Joseph, el rey de los sueños”, “El Mesías”: 10%.
✔ Videofórum: “El vendedor de humo”. “S. Juan Diego: La Virgen de Guadalupe”: 5%.

4. MATERIAS PENDENTES DOUTROS ANOS

• Entrega trimestral, segundo datas establecidas, de actividades e traballos propostos 
e guiados polo profesor/a responsable da materia de Relixión Católica.

• Exercicio escrito de contidos mínimos.

5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

• Valorarase a presentación dun dossier de traballo coas actividades referidas aos 
contidos mínimos do curso (ata o 13 de marzo) e as propostas e non realizadas no 
tempo de confinamento.

6. PUBLICIDADE E INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS



ANEXO 

ADAPTACIÓN
 DA

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

DEPARTAMENTO 

DE

RELIXIÓN CATÓLICA

MAIO 2020

MATERIA:  RELIXIÓN CATÓLICA



CURSO:   SEGUNDO

ETAPA:  ESO

1. MODIFICACIÓN DA METODOLOXÍA

1.1 FERRAMENTAS EMPREGADAS NA TELEDOCENCIA:

Web do Centro (actividades, contidos e solucionarios)

Aula Virtual Moodle

Correo electrónico

Cisco Webex Meetings

Skype

1.2 FERRAMENTAS DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO E FAMILIAS

Correo electrónico

Web do centro

Teléfono

1.3 METODOLOXÍA ESPECÍFICA QUE SE SEGUIU



• Lecturas
• Cineforum
• Videoforum
• Rutinas  de pensamento
• Destrezas de pensamento
• Aprendizaxe 360º
• Testemuños
• Exploradores da vida: en diálogo con…

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

2.1  CUALIFICACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DOS  TRIMESTRES

SUSPENSOS

2.2 CUALIFICACIÓN  DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tema de repaso: Xesús e a imaxe do amor do Pai

Actividades a realizar

a) Contidos:

1ª Actividade: Moisés, o gran liberador do pobo de Israel                              

• A escravitude en Exipto e a liberación por medio de Moisés.

• A Alianza do Sinaí: os dez mandamentos.

• Xuíces, reis e profetas.

2ª  Actividade:  Xesús é a imaxe do “Deus rico en misericordia” 

• Deus revélase en Xesús

• Xesús, imaxe do Deus amor

• A persoa, imaxe do Deus-Amor                                                                       



 3ª  Actividade: María, Madre de Misericordia

• María, madre de Dios

• María, auxilio de los cristianos

• María, madre de todos los hombres

4ª  Actividade:  A Igrexa de Xesús non coñece fronteiras

• No nome de Xesús

• De Palestina aos confíns da Terra

• Unha Igrexa universal

b) Estándares de aprendizaxe (Serán aqueles estándares imprescindibles que selec-
cionedes do primeiro e do segundo trimestre)

1ª Actividade:  Moisés, o gran liberador do pobo de Israel

• Lembra e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, accións que ac-
cións que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. (CLL, CSC, CSIEE)

• Recoñece os mandamentos como a Alianza que selou Deus co pobo de Israel tras 
liberalos da escravitude en Exipto. (CLL, CCEC, CAA)

• Coñece a función simbólica e profética dos patriarcas na historia de salvación do 
pobo de Israel. (CLL, CCEC, CAA)

       

2ª  Actividade:  Xesús é a imaxe do “Deus rico en misericordia” 

• Coñece e describe as características do Deus cristián.

• Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para alcanzar
a súa identidade a semellanza de Deus.

• Confecciona materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia 
salvífica e relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo. 

 3ª  Actividade: María, Madre de Misericordia

• Describe como María, acolle o amor de Deus na Anunciación.



• Recoñece comoMaría intercede por os seus “fillos” nas Bodas de Caná.

• Explica como María ao pé de da cruz, recibe a Xoán como fillo.

4ª  Actividade:  A Igrexa de Xesús non coñece fronteiras

• Localiza  no  mapa  os  lugares  de  orixe  das  primeiras  comunidades  cristiás  e
describe as súas características

• Reconstrúe o itinerario das viaxes de san Paulo e explica coas súas palabras a 
difusión do cristianismo no mundo pagán.

• Describe  e  valora  a  raíz  da  unidade  e  santidade  da  Igrexa.  Elabora  materiais,
utilizando  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  onde  se  reflicte  a
universalidade e apostolicidade da Igrexa.         

                                                                             

c) Criterios de cualificación das actividades (Indicaremos que puntuación se lle asigna a

cada actividade, igual que facemos nun exame presencial convencional)

1ª Actividade:  Moisés, o gran liberador do pobo de Israel 

• Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia de Israel.

• Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distin-
tas etapas da historia de Israel.

• Distinguir e comparar o procedemento co que Deus se manifesta nas distintas eta-
pas da historia de Israel. 

2ª  Actividade:  Xesús é a imaxe do “Deus rico en misericordia” 

• Amosar interese por recoñecer o carácter relacional da Divindade na revelación de
Xesús.

• Vincular o sentido comunitario da Trindade coa dimensión relacional humana.

• O amor e maila misericordia deben presidir as relacións humanas.

3ª  Actividade: María, Madre de Misericordia

• Identificar o papel da muller na sociedade Palestina em tempos de Xesús.

• Coñecer o papel de María na historia da Salvación.



• Explicar a misión de María nas primeiras comunidades y na Igrexa universal 

4ª  Actividade:  A Igrexa de Xesús non coñece fronteiras

• Explicar o papel de san Paulo na evanxelización dos xentís

• Comprender  a  expansión  do  cristianismo  a  través  das  primeiras  comunidades
cristiás.

• Xustificar que a Igrexa é unha, santa, católica e apostólica.

Tendo en conta os criterios de cualificación, indicamos a puntuación que se lle asigna as 

diferentes actividades:

• Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%
• Lecturas: 20%
• Participación e seguimento das clases: 5%
• Vocabulario: 5%.
• Actividades individuais: 5%.
• Test individual: 5%.
• Avaliación competencial
• TICS
• Cinefórum: 5%.
• Videofórum: 5%.

 



3. CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL DA AVALIACIÓN ORDINARIA

3.1 PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL NA AVALIACIÓN 

ORDINARIA: 

Para o cálculo da nota final ordinaria terase en conta:

• Notas da primeira e segunda avaliacións (serán a referencia preferente)

• Actividades de reforzo (e, no seu caso, de ampliación) desenvolvidas durante do

terceiro trimestre (soamente se benefician ao alumno).

✔ Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%
✔ Lecturas: 20%
✔ Participación e seguimento das clases - 
✔ Vocabulario: 5%.
✔ Actividades individuais: Moisés, o gran liberador do pobo de Israel.  Xesús é a 

imaxe do amor do pai. María, Madre de Misericordia. A Igrexa de Xesús non 
coñece fronteiras: 5%

✔ Test individual: :  A sociedade palestina en tempos de Xesús: 5%.
✔ Avaliación competencial
✔ Cinefórum: “El Mesías”, “Amazing Grace”: 5%
✔ Videofórum: “Sainte Bernardette Soubirous: A Virxe de Lourdes”: 5%.

4. MATERIAS PENDENTES DOUTROS ANOS

• Entrega trimestral, segundo datas establecidas, de actividades e traballos propostos 
e guiados polo profesor/a responsable da materia de Relixión Católica.

• Exercicio escrito de contidos mínimos.

5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

• Valorarase a presentación dun dossier de traballo coas actividades referidas aos 
contidos mínimos do curso (ata o 13 de marzo) e as propostas e non realizadas no 
tempo de confinamento.

6. PUBLICIDADE E INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS



ANEXO 

ADAPTACIÓN
 DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

DEPARTAMENTO 

DE

RELIXIÓN CATÓLICA

MAIO 2020

MATERIA:  RELIXIÓN CATÓLICA

CURSO:   TERCEIRO

ETAPA:  ESO



1. MODIFICACIÓN DA METODOLOXÍA

1.1 FERRAMENTAS EMPREGADAS NA TELEDOCENCIA:

Web do Centro (actividades, contidos e solucionarios)

Aula Virtual Moodle

Correo electrónico

Cisco Webex Meetings

Skype

1.2 FERRAMENTAS DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO E FAMILIAS

Correo electrónico

Web do centro

Teléfono

1.3 METODOLOXÍA ESPECÍFICA QUE SE SEGUIU

• Lecturas

• Cineforum

• Videoforum

• Rutinas  de pensamento

• Destrezas de pensamento



• Aprendizaxe 360º

• Testemuños

• Exploradores da vida: en diálogo con…

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

2.1  CUALIFICACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DOS  TRIMESTRES

SUSPENSOS

2.2 CUALIFICACIÓN  DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tema de repaso: O encontro con Xesús transforma

Actividades a realizar

a) Contidos:

1ª Actividade: A Igrexa lugar de encontro.

• A Igrexa como espazo de encontro.

• A Igrexa como comunidade de fe.

• A Eucaristía, lugar privilexiado de encontro con Xesús.                                                

2ª  Actividade:  O encontro con Xesús transforma.

• Xesús sale ao encontro das persoas.

• O encontro de Xesús con María Madalena.

• Quen é Paulo de Tarso.                                                                                 

 3ª  Actividade: María, unha muller comprometida. O Magnificat.

• O anuncio de María.

• Denuncia as inxustizas sociais, económicas, políticas e relixiosas do seu tempo. 



• Proclama proféticamente a alegría da salvación en Cristo. 

4ª  Actividade: Os cristiáns comprométense.

• A pobreza e a pobreza evanxélica.

• Xesús achégase aos pobres.

• Os cristiáns seguen o modelo de Xesús.

b) Estándares de aprendizaxe (Serán aqueles estándares imprescindibles que selec-
cionedes do primeiro e do segundo trimestre)

1ª Actividade:  A Igrexa lugar de encontro. 

• Busca, selecciona e presenta, de forma xustificada, a experiencia dunha persoa que
atopou a Cristo na Igrexa. (CCL, CAA, CSIEE)

• Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da plenitude de vida
que neles se expresa. (CCL, CSC)

• Identifica e describe perfectamente os elementos básicos da liturxia cristiá: oración,
sacramentos, vida de comunidade etc. (CAA, CCL, CCEC)

       

2ª  Actividade:  O encontro con Xesús transforma.

• Busca e selecciona biografías de conversos. (CCL, CD)

• Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo 

introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías seleccionadas. 

(CCL, CSC, CCEC)

• Crea e comparte textos, videoclips e curtas, para describir as consecuencias que 

na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo (CCL, CAA, CD, CSIEE).

 3ª  Actividade: María, unha muller comprometida. O Magnificat.

• Coñece a oración de Ana e a oración do Magnificat (CCL, CSC).

• Expresa con claridade as súas ideas fundamentais (CCL, CSC, CSIEE).



• Explica com detalle os compromisos que contén a oración da Virxe María (CCL, 
CAA, CCEC).  

4ª  Actividade:  Os cristiáns comprométense.

• Describe accións concretas da Igrexa que permiten difundir a mensaxe evanxélica e
poñela en práctica. (CCL, CAA, CCEC)

• Explica accións concretas dos cristiáns nas que se aprecia a opción preferente polos
pobres. (CCL, CSC, CSIEE)

• Identifica personaxes e actividades en favor dos pobres que tiveron o seu sitio no 
seo da Igrexa ao longo da historia. (CCL, CSC)                                

c) Criterios de cualificación das actividades (Indicaremos que puntuación se lle asigna a

cada actividade, igual que facemos nun exame presencial convencional)

1ª Actividade:  A Igrexa lugar de encontro. 

• Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenza á 
Igrexa.

• Recoñecer os subsidios e recursos que a Igrexa ofrece para facilitar o encontro con 
Cristo.

• Valorar a importancia dos mosteiros e dos grandes teólogos cristiáns para facilitar o 
encontro con Cristo a través da oración.

2ª  Actividade: O encontro con Xesús transforma.

• Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de comprender o 
mundo, a historia, a realidade, as persoas etc.

• Comprender que a pertenza a Cristo leva unha nova forma de comportarse na vida.

• Analizar e interpretar pinturas de carácter relixioso. Recoñecer que a veneración das
imaxes relixiosas axuda a descubrir a persoa que representan.

3ª  Actividade: María, unha muller comprometida. O Magnificat.

• Apreciar o don de Deus para a Igrexa na figura da Virxe María. 

• María como eemplo das virtudes cristiás.



• María unha presencia constante na Historia do Arte

4ª  Actividade:  Os cristiáns comprométense.

• Comprender que a pertenza a Cristo leva unha nova forma de comportarse na vida.

• Recoñecer os trazos do compromiso evanxélico para a consecución dun mundo 
máis humano. Identificar a opción preferente de Xesús polos pobres e recoñecela no
traballo dos cristiáns.

• Valorar as accións da Igrexa en favor dos máis pobres ao longo da historia.

Tendo en conta os criterios de cualificación, indicamos a puntuación que se lle asigna as 

diferentes actividades:

• Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%

• Lecturas: 20%

• Participación e seguimento das clases: 5%

• Vocabulario: 5%.

• Actividades individuais: 5%.

• Test individual: 5%.

• Avaliación competencial

• TICS

• Cinefórum: 5%.

• Videofórum: 5%.

 



3. CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL DA AVALIACIÓN ORDINARIA

3.1 PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL NA AVALIACIÓN 

ORDINARIA: 

Para o cálculo da nota final ordinaria terase en conta:

• Notas da primeira e segunda avaliacións (serán a referencia preferente)

• Actividades de reforzo (e, no seu caso, de ampliación) desenvolvidas durante do

terceiro trimestre (soamente se benefician ao alumno).

✔ Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%
✔ Lecturas: 20%
✔ Participación e seguimento das clases - 
✔ Vocabulario: 5%.
✔ Actividades individuais: A Igrexa lugar de encontro. O encontro con Xesús 

transforma. María, unha muller comprometida. O Magnificat.Os cristiáns 
comprométense.: 5%

✔ Test individual: : As institucións de Palestina no tempo de Xesús: O Sanedrín: 
5%.

✔ Avaliación competencial
✔ Cinefórum: “El Mesías”, “La vida de Pi”: 5%
✔ Videofórum: “Los pastorcitos y la Virgen de Fátima”: 5%.

4. MATERIAS PENDENTES DOUTROS ANOS

• Entrega trimestral, segundo datas establecidas, de actividades e traballos propostos 
e guiados polo profesor/a responsable da materia de Relixión Católica.

• Exercicio escrito de contidos mínimos.

5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

• Valorarase a presentación dun dossier de traballo coas actividades referidas aos 
contidos mínimos do curso (ata o 13 de marzo) e as propostas e non realizadas no 
tempo de confinamento.

6. PUBLICIDADE E INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS



ANEXO 

ADAPTACIÓN 
DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

DEPARTAMENTO 

DE

RELIXIÓN CATÓLICA

MAIO 2020

MATERIA:  RELIXIÓN CATÓLICA

CURSO:    CUARTO

ETAPA:  ESO



1. MODIFICACIÓN DA METODOLOXÍA

1.1 FERRAMENTAS EMPREGADAS NA TELEDOCENCIA:

Web do Centro (actividades, contidos e solucionarios)

Aula Virtual Moodle

Correo electrónico

Cisco Webex Meetings

Skype

1.2 FERRAMENTAS DE COMUNICACIÓN CO ALUMNADO E FAMILIAS

Correo electrónico

Web do centro

Teléfono

1.3 METODOLOXÍA ESPECÍFICA QUE SE SEGUIU

• Lecturas

• Cineforum

• Videoforum

• Rutinas  de pensamento

• Destrezas de pensamento



• Aprendizaxe 360º

• Testemuños

• Exploradores da vida: en diálogo con…

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

2.1  CUALIFICACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DOS  TRIMESTRES

SUSPENSOS

2.2 CUALIFICACIÓN  DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tema de repaso: Xesús é o servidor de Deus

Actividades a realizar

a) Contidos:

1ª Actividade: Ser cristián é vivir en plenitude

• A pertenza a Cristo na Igrexa ilumina todas as dimensións do ser humano.

• A persoa, un ser en construción.

• Ser cristián: unha maneira de vivir. É importante amar ben.

2ª  Actividade:   Xesús é o servidor de Deus

• A figura mesiánica do Servo de Iavé.

• A esperanza mesiánica.

• Xesús é o Mesías.                                                                                         

 3ª  Actividade: Nosa Señora do Carmen

• El origen de esta advocación universal.

• El Carmelo y la Virgen del Carmen.

• La patrona de la gente del mar.



4ª  Actividade: A Igrexa constrúe a “civilización do amor”

• Xesús, a autoridade como servizo.
• A autoridade eclesial ao servizo da verdade.
• A misión do cristián no mundo: construír a civilización do amor.

b) Estándares de aprendizaxe (Serán aqueles estándares imprescindibles que selec-
cionedes do primeiro e do segundo trimestre)

1ª Actividade:  Ser cristián é vivir en plenitude. 

• Elabora xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova de usar a
razón e a liberdade e de expresar a afectividade.

• Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle ofrecen.
• É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que recoñece

como máis humana.

2ª  Actividade: Xesús é o servidor de Deus.

• Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías que sofre e o Mesías político.       

• Esfórzase por comprender a novidade do Mesías que acepta o sufrimento.

• Explica como Xesús é o Mesías ao estilo do Siervo de Jahweh

 3ª  Actividade: Nosa Señora do Carmen

• Identifica a orixe desta advocación.

• Coñece e comprende o ideal carmelita.

• Coñece, dun xeito básico, a persoa e a obra de san Xoán da Cruz e santa Tereixa 

de Xesús.

4ª  Actividade: A Igrexa constrúe a “civilización do amor”

• Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece nelas a
verdade. Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo
servizo ou polo testemuño.

• Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a
verdade do ser humano.



• Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na
construción da civilización do amor.

c) Criterios de cualificación das actividades (Indicaremos que puntuación se lle asigna a

cada actividade, igual que facemos nun exame presencial convencional)

1ª Actividade:  Ser cristián é vivir en plenitude. 

• Descubrir e valorar que Cristo xera unha forma nova de usar a razón e 

• a liberdade, 

• e de expresar a afectividade da persoa.

2ª  Actividade: Xesús é o servidor de Deus.

• Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a Igrexa.

• Coñecer e 

• apreciar a invitación de Xesús a colaborar na súa misión.

3ª  Actividade: Nosa Señora do Carmen

• Coñecer os fundamentos bíblicos de esta advocación mariana.

• Coñecer a vida e obra de san Xoán da Cruz, e

• Santa Tareixa da Cruz.

4ª  Actividade: A Igrexa constrúe a “civilización do amor”

• Distinguir entre autoridad y poder

• Distinguir que a autoridade está ao servizo da verdade.



• Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo.

Tendo en conta os criterios de cualificación, indicamos a puntuación que se lle asigna as 

diferentes actividades:

• Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%

• Lecturas: 20%

• Participación e seguimento das clases: 5%

• Vocabulario: 5%.

• Actividades individuais: 5%.

• Test individual: 5%.

• Avaliación competencial

• TICS

• Cinefórum: 5%.

• Videofórum: 5%.

 



3. CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL DA AVALIACIÓN ORDINARIA

3.1 PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL NA AVALIACIÓN 

ORDINARIA: 

Para o cálculo da nota final ordinaria terase en conta:

• Notas da primeira e segunda avaliacións (serán a referencia preferente)

• Actividades de reforzo (e, no seu caso, de ampliación) desenvolvidas durante do

terceiro trimestre (soamente se benefician ao alumno).

✔ Dossier de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso: 50%
✔ Lecturas: 20%
✔ Participación e seguimento das clases - 
✔ Vocabulario: 5%.
✔ Actividades individuais: Ser cristián é vivir en plenitude. Xesús é o 

servidor de Deus. Nosa Señora do Carmen. A Igrexa constrúe a 
“civilización do amor”: 5%

✔ Test individual: : Os grupos sociales na Palestina en que viviu Xesús: Herodes o 
Grande, Arquelao, Herodes Antipas, Filipo, Poncio Pilatos. O Sumo Sacerdote e 
os levitas, os saduceos, os fariseos, os escribas, os zelotes, o esenios, as 
mulleres, os leprosos e enfermos, as viuvas, os parias... : 5%.

✔ Avaliación competencial
✔ Cinefórum: “El Mesías”, “San Damián de Molokai”: 5%
✔ Videofórum: “Do revés”. “Nuestra Señora del Carmen”: 5%.

4. MATERIAS PENDENTES DOUTROS ANOS

• Entrega trimestral, segundo datas establecidas, de actividades e traballos propostos 
e guiados polo profesor/a responsable da materia de Relixión Católica.

• Exercicio escrito de contidos mínimos.

5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

• Valorarase a presentación dun dossier de traballo coas actividades referidas aos 
contidos mínimos do curso (ata o 13 de marzo) e as propostas e non realizadas no 
tempo de confinamento.
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