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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  

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

2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distintas 
etapas da historia e Israel. 

3. Distinguir e comparar o procedemento co que Deus se manifesta nas distintas etapas 
da historia de Israel. 

1. 1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais acontecementos e 
personaxes da historia de Israel.    CMT CD AA CEE 

1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os beneficios desta 
historia para a humanidade. CSC SIEE CEE 

2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus nos que identifica a 
manifestación divina. CL AA 

3.1Recuerda e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, accións que reflicten o 
desvelarse de Deus para co pobo de Israel. CL CSC SIEE 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación  

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

2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

3. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos. 

1. 1 Identifica e clasifica de xeito xustificado as diferenzas entre a natureza divina e humana 
de Xesús nos relatos evanxélicos. CL AA 

1.2 Esfórzase por comprender as manifestacións de ambas as dúas naturezas expresadas nos 
relatos evanxélicos.  AA 

2.1 Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos da persoa de Xesús e deseña 
o seu perfil. CL SIEE 

3.1 Ordena e explica coas súas palabras os pasos do proceso formativo dos evanxeos. CL CEE 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa  

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa. 

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

 

1. 1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa: sacramentos, 
palabra de Deus, autoridade e caridade. CL  CSC CEE 

2.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito para construír a Igrexa. CSC 
CEE 

2.2 Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas distintas etapas e momentos da vida. 
SIEE CEE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

 A ficha de seguimento do profesor, que valorará a participación e o cumprimento 
das actividades obrigatorias e a realización de traballos voluntarios. 

 Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión nesta situación de 
confinamento, logrando a adquisición dos valores que son necesarios para unha 
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito un 
espírito crítico e solidario. 

Instrumentos: 

 

Na realización de ditos Traballos online, terase en conta o número de  tarefas 

realizadas na casa e enviadas ao profesor, así como o interese e laboriosidade das 

mesmas, valorando a súa responsabilidade, esforzo, participación e creatividade. 

 A realización de Traballos voluntarios de investigación, individuais ou en equipo, 

creativos e ben elaborados, (máximo 1 pto). 

 

As tarefas realizadas na casa e enviadas ao profesor: fichas de traballo, 

cuestionarios, xogos didácticos… que amosen esforzo e reflexión nas súas 

respostas, (máximo 1 pto). 

Cualificación 
final 

 A nota final de Xuño  será a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación. 

 Teranse en conta os traballos voluntarios presentados e as tarefas propostas polo 

profesor para o 3º Trimestre, podendo así recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

  

 As actividades de reforzo, recuperación e ampliación e os traballos voluntarios 

realizados durante este terceiro trimestre repercutirán do seguinte xeito: 

 Sen entrega de actividades e traballos: queda coa nota da media sen redondeo. 

 Con entrega de actividades resoltas e traballos realizados: sube a nota media. 

Proba 
extraordinaria 

de Setembro 

 Para os/as alumnos/as que non promocionen en Xuño, haberá unha proba escrita 

final global da 1ª e 2ª Avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun 

traballo segundo o acordado co profesor.  

Alumnado 

de materia 
pendente 

No presente curso 2020-21 non hai alumnado de 1º ESO coa materia de Relixión 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no 3º Trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e 
recuperación. Tamén é un traballo adaptado que ten en conta a situación de cada 
alumn@ coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 
 
A materia nova que se incorpore ao 3º Trimestre será para favorecer o progreso na 
aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará 
de xeito independente para facer media coas cualificacións anteriores, e só servirá para 
mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
 
As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de diferente índole: 
exercicios, cuestionarios, visionado de charlas e películas, xogos didácticos EdiLIM, etc. 
 
 ACTIVIDADES 1 (2ª AV.) 

 ACTIVIDADES 2 

 ACTIVIDADES 3 

 ACTIVIDADES 4 

 ACTIVIDADES 5  (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Actividade. Para traballar un pouco. Facer un cuestionario. 

EdiLIM: As relixións monoteístas - Cristianismo - 3ª parte páx. 68 

2. Xogo Didáctico. Para aprender pasándoo ben. 

3. Traballo voluntario. Para subir nota e, por escrito. 

 ACTIVIDADES 6 (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Visionado Documental. Realiza o seguinte cuestionario. 

2. Traballo voluntario. Para subir nota, por escrito. 

 ACTIVIDADES 7 (aínda non enviada ao alumnado) 

Traballo de repaso, reforzo, recuperación e consolidación de contidos. 

Tarefas Porcentaxe na nota Datas de entrega* 

Actividades 2 20% 30 Marzo - 03 Abril 

Actividades 3 20% 13-26 Abril 

Actividades 4 20% 27 Abril - 10 Maio 

Actividades 5 20% 11-24 Maio 

Actividades 6 20% 25 Maio – 07 Xuño 

Actividades 7 0% 08-19 Xuño 

* As datas de entrega son flexibles. 

https://drive.google.com/file/d/1KPc4cksnjzbW6CcjjWdjSmVCeuoSU_zw/view
https://drive.google.com/file/d/1QSnnKtMs11LXn3Yo3VvrUtQUQElWiUWK/view
https://drive.google.com/file/d/1f7qWzwXbWhkc2jejO2dQCq7X71jf8zbt/view
https://drive.google.com/file/d/1liR2TWyKRKI8QaEmIhK2MSwd-6BEpD8D/view
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Se houbese actividades desenvolvidas con nova materia do 3º Trimestre, sería sempre 
para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave 
do alumnado. Esta materia non se avaliaría negativamente e só serviría para mellorar a 
cualificación obtida na 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A nivel metodolóxico se intentará: 
 
 Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en 

relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e 

propiciar procesos de investigación e elaboración de traballos online. 

 Traballar con diferentes fontes de información TIC. 

 Empregar unha metodoloxía dinámica e interactiva. 

 Aplicar diversidade de recursos online (manuais, bíblicos, audiovisuais, plataformas 

educativas: espazoAbalar, E-Dixgal, Google, TIC...) 

As tarefas para o alumnado súbense á Plataforma de Google Drive e logo quedan 

expostos no Blog do Dpto. de Relixión e no Blog do IES Afonso X “O Sabio”. 

 
O seguimento do traballo do alumnado, a recollida das súas tarefas e actividades, e a 
consulta de posibles dúbidas, levaranse a cabo por diferentes vías: Plataforma E-Dixgal, e 
Correo electrónico. 
 
Para o alumnado sen conectividade, a Consellería de Educación pon a súa disposición os 
portátiles Abalar do Centro e o Concello de Cambre ten un servizo de envío de fotocopias 
dos traballos a realizar que distribúe ao seu domicilio. 
 

Materiais e 
recursos 

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19, obriga á aplicación 

dunha maior variedade de materiais e recursos didácticos online, por exemplo: 

 

Libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.), 

mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais 

(sobre as grandes figuras da relixión cristiá como os Papas Francisco e Xoán Paulo II, Santa 

Teresa de Calcuta, charlas LQDVI, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”, “Os dez 

Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), xogos 

didácticos (Blog do Dpto. e o Repositorio Abalar), ou libro de texto (E-Dixgal). Todos eles 

veñen a complementar ás explicacións do profesor do 1º e 2º trimestre. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Queda anulada a Viaxe de Estudos Andalucía (Abril 2020) para o alumnado de 1º e 2 ESO, e 
todas as actividades previstas para esta 3ª avaliación por ser imposible levalas a cabo. 
 
Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia Covid-19: 
 

 Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino 
non universitario.                                                                                                  

 Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou 
calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado. 

 
Información ás familias presentada no Blog: El profe de reli 
 
 
PROGRAMACION DE RELIXIÓN - CURSO 2020/21 
 
A programación  didáctica de Relixión para o curso 2020-20121, terá en conta as adaptacións 
realizadas na programación neste terceiro trimestre do presente curso coa finalidade de que 
o alumnado poida progresar a partir das aprendizaxes anteriores. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Plataforma E-Dixgal. Servizo de mensaxería alumnado 

 espazoAbalar (alumnado) 

 Abalar Móbil (familias) 

 Google Drive 

 Correo electrónico:  EDUXunta (titores/as) + Gmail (alumnado) 

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

Publicidade  

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

http://elprofedereli.blogspot.com/2020/03/aviso-importante-viaxe-de-estudos.html
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  

1. Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia. 

2. Comprender e valorar que a fe é a resposta á iniciativa salvífica de Deus. 

 

3. Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia. 

4. Coñecer e respectar os criterios do maxisterio da Igrexa ao redor da interpretación 
bíblica. 

5. Recoñecer na inspiración a orixe da sacralidade do texto bíblico. 

1.1 Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de 
fe neles. CL AA CEE 

2.1 Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que se revela. AA SIEE CEE 

3.1 Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sacros mostrando 
interese pola súa orixe divina. CL CEE 

5.1 Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que se comunica, xustificando no 
grupo a selección dos textos. CL AA CSC 

5.2 Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sacros do autor divino e autor 
humano. CL AA 

loque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación  

1. Mostrar interese por recoñecer o carácter relacional da Divindade na revelación de 
Xesús. 

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

3. Descubrir o carácter histórico da formulación de Credo cristián. 

4. Recoñecer as verdades da fe cristina presentes no Credo. 

1.1 Coñece e describe as características do Deus cristián. CL CEE 

1.2 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e contrástaos 
coas características do Deus cristián. CL CD AA CEE 

3.1 Confeccionar materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia salvífica e 
relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo. CD SIEE 

4.1 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu significado.  CL   AA 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa  

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

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

1. 1.1 Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás. CL  CMT  CD  AA 

1.2 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo. CL CMT CD  AA SIEE CEE 

2.1 Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. CL AA CEE 

2.2 Elabora materiais, utilizando as TIC, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da 
Igrexa. CD SIEE CEE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

 A ficha de seguimento do profesor, que valorará a participación e o cumprimento 
das actividades obrigatorias e a realización de traballos voluntarios. 

Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión nesta situación de 
confinamento, logrando a adquisición dos valores que son necesarios para unha 
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito un 
espírito crítico e solidario. 

Instrumentos: 

 

Na realización de ditos Traballos online, terase en conta o número de  tarefas 

realizadas na casa e enviadas ao profesor, así como o interese e laboriosidade das 

mesmas, valorando a súa responsabilidade, esforzo, participación e creatividade. 

 A realización de Traballos voluntarios de investigación, individuais ou en equipo, 

creativos e ben elaborados, (máximo 1 pto). 

 

As tarefas realizadas na casa e enviadas ao profesor: fichas de traballo, 

cuestionarios, xogos didácticos… que amosen esforzo e reflexión nas súas 

respostas, (máximo 1 pto). 

Cualificación 
final 

 A nota final de Xuño  será a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación. 

 Teranse en conta os traballos voluntarios presentados e as tarefas propostas polo 

profesor para o 3º Trimestre, podendo así recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

  

 As actividades de reforzo, recuperación e ampliación e os traballos voluntarios 

realizados durante este terceiro trimestre repercutirán do seguinte xeito: 

 Sen entrega de actividades e traballos: queda coa nota da media sen redondeo. 

 Con entrega de actividades resoltas e traballos realizados: sube a nota media. 

Proba 
extraordinaria 

de Setembro 

 Para os/as alumnos/as que non promocionen en Xuño, haberá unha proba escrita 

final global da 1ª e 2ª Avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun 

traballo segundo o acordado co profesor.  

Alumnado 

de materia 
pendente 

No presente curso 2020-21 non hai alumnado de 2º ESO coa materia de Relixión 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no 3º Trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e 
recuperación. Tamén é un traballo adaptado que ten en conta a situación de cada 
alumn@ coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 
 
A materia nova que se incorpore ao 3º Trimestre será para favorecer o progreso na 
aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará 
de xeito independente para facer media coas cualificacións anteriores, e só servirá para 
mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
 
As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de diferente índole: 
exercicios, cuestionarios, visionado de charlas e películas, xogos didácticos EdiLIM, etc. 
 
 ACTIVIDADES 1 (2ª AV.) 

 ACTIVIDADES 2 

 ACTIVIDADES 3 

 ACTIVIDADES 4 

 ACTIVIDADES 5  (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Actividade. Para traballar un pouco. Facer un cuestionario. 

EdiLIM: El Camino de Santiago – El Camino Francés en Galicia páx. 43 

2. Xogo Didáctico. Para aprender pasándoo ben. 

3. Traballo voluntario. Para subir nota e, por escrito. 

 ACTIVIDADES 6 (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Visionado Documental. Realiza o seguinte cuestionario. 

2. Traballo voluntario. Para subir nota, por escrito. 

 ACTIVIDADES 7 (aínda non enviada ao alumnado) 

Traballo de repaso, reforzo, recuperación e consolidación de contidos. 

Tarefas Porcentaxe na nota Datas de entrega* 

Actividades 2 20% 30 Marzo - 03 Abril 

Actividades 3 20% 13-26 Abril 

Actividades 4 20% 27 Abril - 10 Maio 

Actividades 5 20% 11-24 Maio 

Actividades 6 20% 25 Maio – 07 Xuño 

Actividades 7 0% 08-19 Xuño 

* As datas de entrega son flexibles. 

https://drive.google.com/file/d/1UuNrSQh8hhIfj1o7Kv2xETVTbABm1Lgd/view
https://drive.google.com/file/d/1UuNrSQh8hhIfj1o7Kv2xETVTbABm1Lgd/view
https://drive.google.com/file/d/1vUWATuExot8I0VN-pS4kq1zl7EsUOo4t/view
https://drive.google.com/file/d/1vUWATuExot8I0VN-pS4kq1zl7EsUOo4t/view
https://drive.google.com/file/d/1dehSdhbexz9p1F161AdX1Hok8gn9L0vT/view
https://drive.google.com/file/d/1dehSdhbexz9p1F161AdX1Hok8gn9L0vT/view
https://drive.google.com/file/d/1er1alhJYzLQES6Clg7C7Um0MNZNz9X6h/view
https://drive.google.com/file/d/1er1alhJYzLQES6Clg7C7Um0MNZNz9X6h/view
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Se houbese actividades desenvolvidas con nova materia do 3º Trimestre, sería sempre 
para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave 
do alumnado. Esta materia non se avaliaría negativamente e só serviría para mellorar a 
cualificación obtida na 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A nivel metodolóxico se intentará: 
 
 Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en 

relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e 

propiciar procesos de investigación e elaboración de traballos online. 

 Traballar con diferentes fontes de información TIC. 

 Empregar unha metodoloxía dinámica e interactiva. 

 Aplicar diversidade de recursos online (manuais, bíblicos, audiovisuais, plataformas 

educativas: espazoAbalar, E-Dixgal, Google, TIC...) 

As tarefas para o alumnado súbense á Plataforma de Google Drive e logo quedan 

expostos no Blog do Dpto. de Relixión e no Blog do IES Afonso X “O Sabio”. 

 
O seguimento do traballo do alumnado, a recollida das súas tarefas e actividades, e a 
consulta de posibles dúbidas, levaranse a cabo por diferentes vías: (Plataforma E-Dixgal, e 
Correo electrónico). 
 
Para o alumnado sen conectividade, a Consellería de Educación pon a súa disposición os 
portátiles Abalar do Centro e o Concello de Cambre ten un servizo de envío de fotocopias 
dos traballos a realizar que distribúe ao seu domicilio. 
 

Materiais e 
recursos 

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19, obriga á aplicación 

dunha maior variedade de materiais e recursos didácticos online, por exemplo: 

 

Libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.), 

mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais 

(sobre as grandes figuras da relixión cristiá como os Papas Francisco e Xoán Paulo II, Santa 

Teresa de Calcuta, charlas LQDVI, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”, “Os dez 

Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), xogos 

didácticos (Blog do Dpto. e o Repositorio Abalar), ou libro de texto (E-Dixgal). Todos eles 

veñen a complementar ás explicacións do profesor do 1º e 2º trimestre. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
DPTO. RELIXIÓN - CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: IES AFONSO X ”O SABIO” 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: RELIXIÓN 
 

  

 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Queda anulada a Viaxe de Estudos Andalucía (Abril 2020) para o alumnado de 1º e 2 ESO, e 
todas as actividades previstas para esta 3ª avaliación por ser imposible levalas a cabo. 
 
Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia Covid-19: 
 

 Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino 
non universitario.                                                                                                  

 Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou 
calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado. 

 
Información ás familias presentada no Blog: El profe de reli 
 
 
PROGRAMACION DE RELIXIÓN - CURSO 2020-21 
 
A programación  didáctica de Relixión para o curso 2020-20121, terá en conta as adaptacións 
realizadas na programación neste terceiro trimestre do presente curso coa finalidade de que 
o alumnado poida progresar a partir das aprendizaxes anteriores. 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Plataforma E-Dixgal. Servizo de mensaxería alumnado 

 espazoAbalar (alumnado) 

 Abalar Móbil (familias) 

 Google Drive 

 Correo electrónico:  EDUXunta (titores/as) + Gmail (alumnado) 

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

Publicidade  

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

http://elprofedereli.blogspot.com/2020/03/aviso-importante-viaxe-de-estudos.html
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. O sentido relixioso do home  

1. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa. 

2. Comparar razoadamente distintas respostas fronte á finitude do ser 
humano. 

-  Visionar ponencias do Congreso LQDVI 

1. 1 Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que recoñece a esixencia humana de felicidade e 
plenitude. CL CSC 

2.1 Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos. AA CSC SIEE  

2.2 Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a busca de sentido. CD SIEE CEE 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia   

1. Descubrir que o pecado radica no rexeitamento á intervención de 
Deus na propia vida. 

2. Distinguir a verdade revelada da roupaxe literaria no relato do Xénese. 

1. 1 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado como rexeitamento ou suplantación 
de Deus. CL AA CSC 

2.1 Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada da roupaxe literaria e recrea un relato da verdade 
revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe actual. CL AA  SIEE CEE 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación   

1. Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de 
comprender o mundo, a historia, a realidade, as persoas, a través dos 
Evanxeos. 

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

1.1 Busca e selecciona biografía de conversos. CL CD 

1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo introduciu na forma de entender o 
mundo, segundo as biografías seleccionadas. CL SIEE CEE 

2.1 Crea e comparte textos, vídeoclips, curtos, para describir as consecuencias que na vida dos cristiáns supuxo o 
encontro con Cristo. CL CD AA SIEE CEE 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa   

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

2. Valorar criticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo. 

3. Identificar na cultura a riqueza e a beleza que xera a fe. 

2.1 Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da plenitude de vida que neles se expresa. CL CSC 

3.1 Demostra mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia cristiá foi xeradora de cultura ao 
longo da historia. CL  AA CEE 

3.2 Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, os costumes, a saúde, a educación, etc. CL 
CSC CE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

 A ficha de seguimento do profesor, que valorará a participación e o cumprimento 
das actividades obrigatorias e a realización de traballos voluntarios. 

Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión nesta situación de 
confinamento, logrando a adquisición dos valores que son necesarios para unha 
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito un 
espírito crítico e solidario. 

Instrumentos: 

 

Na realización de ditos Traballos online, terase en conta o número de  tarefas 

realizadas na casa e enviadas ao profesor, así como o interese e laboriosidade das 

mesmas, valorando a súa responsabilidade, esforzo, participación e creatividade. 

 A realización de Traballos voluntarios de investigación, individuais ou en equipo, 

creativos e ben elaborados, (máximo 1 pto). 

 

As tarefas realizadas na casa e enviadas ao profesor: fichas de traballo, 

cuestionarios, xogos didácticos… que amosen esforzo e reflexión nas súas 

respostas, (máximo 1 pto). 

Cualificación 
final 

 A nota final de Xuño  será a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación. 

 Teranse en conta os traballos voluntarios presentados e as tarefas propostas polo 

profesor para o 3º Trimestre, podendo así recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

  

 As actividades de reforzo, recuperación e ampliación e os traballos voluntarios 

realizados durante este terceiro trimestre repercutirán do seguinte xeito: 

 Sen entrega de actividades e traballos: queda coa nota da media sen redondeo. 

 Con entrega de actividades resoltas e traballos realizados: sube a nota media. 

Proba 
extraordinaria 

de Setembro 

 Para os/as alumnos/as que non promocionen en Xuño, haberá unha proba escrita 

final global da 1ª e 2ª Avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun 

traballo segundo o acordado co profesor.  

Alumnado 

de materia 
pendente 

No presente curso 2020-21 non hai alumnado de 3º ESO coa materia de Relixión 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no 3º Trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e 
recuperación. Tamén é un traballo adaptado que ten en conta a situación de cada 
alumn@ coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 
 
A materia nova que se incorpore ao 3º Trimestre será para favorecer o progreso na 
aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará 
de xeito independente para facer media coas cualificacións anteriores, e só servirá para 
mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
 
As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de diferente índole: 
exercicios, cuestionarios, visionado de charlas e películas, xogos didácticos EdiLIM, etc. 
 
 ACTIVIDADES 1 (2ª AV.) 

 ACTIVIDADES 2 

 ACTIVIDADES 3 

 ACTIVIDADES 4 

 ACTIVIDADES 5  (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Actividade. Para traballar un pouco. Facer un cuestionario. 

EdiLIM: La Biblia – II Parte: Novo Testamento páx. 66 

2. Xogo Didáctico. Para aprender pasándoo ben. 

3. Traballo voluntario. Para subir nota e, por escrito. 

 ACTIVIDADES 6 (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Visionado Documental. Realiza o seguinte cuestionario. 

2. Traballo voluntario. Para subir nota, por escrito. 

 ACTIVIDADES 7 (aínda non enviada ao alumnado) 

Traballo de repaso, reforzo, recuperación e consolidación de contidos. 

Tarefas Porcentaxe na nota Datas de entrega* 

Actividades 2 20% 30 Marzo - 03 Abril 

Actividades 3 20% 13-26 Abril 

Actividades 4 20% 27 Abril - 10 Maio 

Actividades 5 20% 11-24 Maio 

Actividades 6 20% 25 Maio – 07 Xuño 

Actividades 7 0% 08-19 Xuño 

* As datas de entrega son flexibles. 
 

https://drive.google.com/file/d/1yDWZNE8-TqitHO-v0_5RqK51LTRZtyMo/view
https://drive.google.com/file/d/1yDWZNE8-TqitHO-v0_5RqK51LTRZtyMo/view
https://drive.google.com/file/d/1-y9Y_eu6_VrGEFy8FZGL7TEIkTVIK-GZ/view
https://drive.google.com/file/d/1-y9Y_eu6_VrGEFy8FZGL7TEIkTVIK-GZ/view
https://drive.google.com/file/d/1fr-J0scoW1LWCFc7SxU1SxHkAh9I8gki/view
https://drive.google.com/file/d/1fr-J0scoW1LWCFc7SxU1SxHkAh9I8gki/view
https://drive.google.com/file/d/1WvZYddWU9-mpYMahdtkvKCdnNJtKqlxl/view
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Se houbese actividades desenvolvidas con nova materia do 3º Trimestre, sería sempre 
para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave 
do alumnado. Esta materia non se avaliaría negativamente e só serviría para mellorar a 
cualificación obtida na 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A nivel metodolóxico se intentará: 
 
 Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en 

relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e 

propiciar procesos de investigación e elaboración de traballos online. 

 Traballar con diferentes fontes de información TIC. 

 Empregar unha metodoloxía dinámica e interactiva. 

 Aplicar diversidade de recursos online (manuais, bíblicos, audiovisuais, plataformas 

educativas: espazoAbalar, Google, TIC...) 

As tarefas para o alumnado súbense á Plataforma de Google Drive e logo quedan 

expostos no Blog do Dpto. de Relixión e no Blog do IES Afonso X “O Sabio”. 

 
O seguimento do traballo do alumnado, a recollida das súas tarefas e actividades, e a 
consulta de posibles dúbidas, levaranse a cabo por: Correo electrónico. 
 
Para o alumnado sen conectividade, a Consellería de Educación pon a súa disposición os 
portátiles Abalar do Centro e o Concello de Cambre ten un servizo de envío de fotocopias 
dos traballos a realizar que distribúe ao seu domicilio. 
 

Materiais e 
recursos 

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19, obriga á aplicación 

dunha maior variedade de materiais e recursos didácticos online, por exemplo: 

 

Libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.), 

mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais 

(sobre as grandes figuras da relixión cristiá como os Papas Francisco e Xoán Paulo II, Santa 

Teresa de Calcuta, charlas LQDVI, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”, “Os dez 

Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), xogos 

didácticos (Blog do Dpto. e o Repositorio Abalar), ou libro de texto. Todos eles veñen a 

complementar ás explicacións do profesor do 1º e 2º trimestre. 
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PROGRAMACION DE RELIXIÓN - CURSO 2020-21 
 
A programación  didáctica de Relixión para o curso 2020-20121, terá en conta as adaptacións 
realizadas na programación neste terceiro trimestre do presente curso coa finalidade de que 
o alumnado poida progresar a partir das aprendizaxes anteriores. 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 espazoAbalar (alumnado) 

 Abalar Móbil (familias) 

 Google Drive 

 Correo electrónico:  EDUXunta (titores/as) + Gmail (alumnado) 

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

Publicidade  

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. O sentido relixioso do home  

11. Aprender e memorizar os principais trazos comúns das relixións. 

2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos 
humanos de resposta á procura de sentido. 

1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) nas relixións monoteístas. 
Visona algunha película ou documental. CL CD  AA 

1.2 Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás preguntas de sentido. CL  
AA CEE 

2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as relixións. CL CSC SIEE CEE 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  

1. Recoñecer e valorar as accións de Deus fiel ao longo da historia. 
2. Comparar e apreciar a novidade entre o Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

1.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que atopa na historia de Israel.  AA CEE 

1.2 Toma conciencia e agradece os momentos da historia nos que recoñece a fidelidade de Deus. AA CSC 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación  

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

   - Estudar o Camiño de Santiago como elemento fundamental da nosa 
cultura cristiá. 

1.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a chamada de Xesús. CL AA 

2.1 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe a misión salvífica de Xesús. CL CSC 

2.2 Investiga a historia do apóstolo Santiago e os diferentes Camiños que chegan a Santiago. CL CD AA CEE 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa  

1. Descubrir e valorar que Cristo xera unha forma nova de usar a razón e a 
liberdade, e de expresar a afectividade da persoa e de loita contra a 
pobreza. 

2. Distinguir que a autoridade está ao servizo da verdade. 

  - Profundizar nos contidos dalgunhas das ponencias do Congreso LQDVI. 

3. Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo.   

1.1 Elabora xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a liberdade 
e de expresar a súas crenzas. CL AA SIEE CEE 

2.1 Visiona algunha das ponencias do congreso LQDVI. CL AA CSC CEE 

2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser 
humano. CL SIEE CEE 

3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na construción da 
civilización do amor. CMT CSC SIEE CEE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

 A ficha de seguimento do profesor, que valorará a participación e o cumprimento 
das actividades obrigatorias e a realización de traballos voluntarios. 

Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión nesta situación de 
confinamento, logrando a adquisición dos valores que son necesarios para unha 
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito un 
espírito crítico e solidario. 

Instrumentos: 

 

Na realización de ditos Traballos online, terase en conta o número de  tarefas 

realizadas na casa e enviadas ao profesor, así como o interese e laboriosidade das 

mesmas, valorando a súa responsabilidade, esforzo, participación e creatividade. 

 A realización de Traballos voluntarios de investigación, individuais ou en equipo, 

creativos e ben elaborados, (máximo 1 pto). 

 

As tarefas realizadas na casa e enviadas ao profesor: fichas de traballo, 

cuestionarios, xogos didácticos… que amosen esforzo e reflexión nas súas 

respostas, (máximo 1 pto). 

Cualificación 
final 

 A nota final de Xuño  será a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación. 

 Teranse en conta os traballos voluntarios presentados e as tarefas propostas polo 

profesor para o 3º Trimestre, podendo así recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

  

 As actividades de reforzo, recuperación e ampliación e os traballos voluntarios 

realizados durante este terceiro trimestre repercutirán do seguinte xeito: 

 Sen entrega de actividades e traballos: queda coa nota da media sen redondeo. 

 Con entrega de actividades resoltas e traballos realizados: sube a nota media. 

Proba 
extraordinaria 

de Setembro 

 Para os/as alumnos/as que non promocionen en Xuño, haberá unha proba escrita 

final global da 1ª e 2ª Avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun 

traballo segundo o acordado co profesor.  

Alumnado 

de materia 
pendente 

No presente curso 2020-21 non hai alumnado de 4º ESO coa materia de Relixión 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no 3º Trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e 
recuperación. Tamén é un traballo adaptado que ten en conta a situación de cada 
alumn@ coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 
 
A materia nova que se incorpore ao 3º Trimestre será para favorecer o progreso na 
aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará 
de xeito independente para facer media coas cualificacións anteriores, e só servirá para 
mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
 
As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de diferente índole: 
exercicios, cuestionarios, visionado de charlas e películas, xogos didácticos EdiLIM, etc. 
 
 ACTIVIDADES 1 (2ª AV.) 

 ACTIVIDADES 2 

 ACTIVIDADES 3 

 ACTIVIDADES 4 

 ACTIVIDADES 5  (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Actividade. Para traballar un pouco. Facer un cuestionario. 

EdiLIM: El Camino de Santiago – El Camino Francés en Galicia páx. 43 

2. Xogo Didáctico. Para aprender pasándoo ben. 

3. Traballo voluntario. Para subir nota e, por escrito. 

 ACTIVIDADES 6 (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Visionado Documental. Realiza o seguinte cuestionario. 

2. Traballo voluntario. Para subir nota, por escrito. 

 ACTIVIDADES 7 (aínda non enviada ao alumnado) 

Traballo de repaso, reforzo, recuperación e consolidación de contidos. 

Tarefas Porcentaxe na nota Datas de entrega* 

Actividades 2 20% 30 Marzo - 03 Abril 

Actividades 3 20% 13-26 Abril 

Actividades 4 20% 27 Abril - 10 Maio 

Actividades 5 20% 11-24 Maio 

Actividades 6 20% 25 Maio – 07 Xuño 

Actividades 7 0% 08-19 Xuño 

* As datas de entrega son flexibles. 
 

https://drive.google.com/file/d/1mZd2gGKX2dB6nLn-_95iZbuzsZbqxN2o/view
https://drive.google.com/file/d/1mZd2gGKX2dB6nLn-_95iZbuzsZbqxN2o/view
https://drive.google.com/file/d/1w4fKIrbXwae86-qZ1KlZYFwQfZ44w-CL/view
https://drive.google.com/file/d/1w4fKIrbXwae86-qZ1KlZYFwQfZ44w-CL/view
https://drive.google.com/file/d/1kGajDIHnqlbmaNp1ebAhMoMRMc3bIXFH/view
https://drive.google.com/file/d/1kGajDIHnqlbmaNp1ebAhMoMRMc3bIXFH/view
https://drive.google.com/file/d/1gNIYIDhJD4zqMn5hmN1JW97R4e-b1Qw0/view
https://drive.google.com/file/d/1gNIYIDhJD4zqMn5hmN1JW97R4e-b1Qw0/view
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Se houbese actividades desenvolvidas con nova materia do 3º Trimestre, sería sempre 
para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave 
do alumnado. Esta materia non se avaliaría negativamente e só serviría para mellorar a 
cualificación obtida na 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A nivel metodolóxico se intentará: 
 
 Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en 

relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e 

propiciar procesos de investigación e elaboración de traballos online. 

 Traballar con diferentes fontes de información TIC. 

 Empregar unha metodoloxía dinámica e interactiva. 

 Aplicar diversidade de recursos online (manuais, bíblicos, audiovisuais, plataformas 

educativas: espazoAbalar, Google, TIC...) 

As tarefas para o alumnado súbense á Plataforma de Google Drive e logo quedan 

expostos no Blog do Dpto. de Relixión e no Blog do IES Afonso X “O Sabio”. 

 
O seguimento do traballo do alumnado, a recollida das súas tarefas e actividades, e a 
consulta de posibles dúbidas, levaranse a cabo por: Correo electrónico. 
 
Para o alumnado sen conectividade, a Consellería de Educación pon a súa disposición os 
portátiles Abalar do Centro e o Concello de Cambre ten un servizo de envío de fotocopias 
dos traballos a realizar que distribúe ao seu domicilio. 
 

Materiais e 
recursos 

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19, obriga á aplicación 

dunha maior variedade de materiais e recursos didácticos online, por exemplo: 

 

Libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.), 

mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais 

(sobre as grandes figuras da relixión cristiá como os Papas Francisco e Xoán Paulo II, Santa 

Teresa de Calcuta, charlas LQDVI, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”, “Os dez 

Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), xogos 

didácticos (Blog do Dpto. e o Repositorio Abalar), ou libro de texto. Todos eles veñen a 

complementar ás explicacións do profesor do 1º e 2º trimestre. 
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PROGRAMACION DE RELIXIÓN - CURSO 2020-21 
 
A programación  didáctica de Relixión para o curso 2020-20121, terá en conta as adaptacións 
realizadas na programación neste terceiro trimestre do presente curso coa finalidade de que 
o alumnado poida progresar a partir das aprendizaxes anteriores. 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 espazoAbalar (alumnado) 

 Abalar Móbil (familias) 

 Google Drive 

 Correo electrónico:  EDUXunta (titores/as) + Gmail (alumnado) 

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

Publicidade  

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Antropoloxía cristiá  

1. Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home. 

2. Comparar manifestacións históricas na Biblia que permitan 
desvelar dende sempre o sentido relixioso do ser humano. 

4. Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de 
sentido. 

2.1 Identifica e diferenza a diversidade de respostas salvíficas que mostran as 
relixións. CL AA CEE  
3.1 Descobre, a partir dun visionado dalgunha película que mostre a inxustiza, a 
incapacidade da lei para fundamentar a dignidade humana na Biblia. CL CD AA CSC 
4.1 Cualifica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo ou laicismo 
e contrástaas coa proposta de salvación que ofrecen as relixións. CL SIEE CEE 

Bloque 2. Doutrina Social da Igrexa  

1. Coñecer e valorar o contexto en que nace e o ensino da DSI. 

2. Identificar a dignidade humana como clave para unha 
convivencia xusta entre os homes nas ponencias LQDVI. 

3. Coñecer e aplicar os principios fundamentais da DSI. 

1 Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estuda a súa evolución ata a 
actualidade e analiza as respostas da DSI. CL AA SIEE CEE 
2.1 Visiona algunha ponencia do Congreso LQDVI. CL SIEE CEE 
3.1 Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común, destino 
universal dos bens e subsidiariedade. CL AA CSC CEE 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe  

2. Coñecer os momentos históricos de conflito entre a ciencia e a 
fe, sabendo dar razóns xustificadas da actuación da Igrexa. 
3. Ser consciente da necesidade de relación entre ciencia e ética 
para que exista verdadeiro progreso humano. 

2.1 Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do cosmos e 
distingue que non provén do caos ou o azar. CMT AA 
3.1 Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da 
dignidade humana. AA CSC CEE 

Bloque 4. A Igrexa xeradora de cultura ao longo da historia  

1. Coñecer e comparar diferentes acepcións do termo cultura. 

2. Ser consciente que a persoa é xeradora de cultura. 

12.1 Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material 
audiovisual onde as compare criticamente. CL CD CSC CEE 

3.1 Coñece e respecta os trazos da vida monástica. Identifica a súa influencia na arte 
e na cultura grecolatina. Visiona algunha película ou documental. AA CSC CEE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

 A ficha de seguimento do profesor, que valorará a participación e o cumprimento 
das actividades obrigatorias e a realización de traballos voluntarios. 

Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión nesta situación de 
confinamento, logrando a adquisición dos valores que son necesarios para unha 
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito un 
espírito crítico e solidario. 

Instrumentos: 

 

Na realización de ditos Traballos online, terase en conta o número de  tarefas 

realizadas na casa e enviadas ao profesor, así como o interese e laboriosidade das 

mesmas, valorando a súa responsabilidade, esforzo, participación e creatividade. 

 A realización de Traballos voluntarios de investigación, individuais ou en equipo, 

creativos e ben elaborados, (máximo 1 pto). 

 

As tarefas realizadas na casa e enviadas ao profesor: fichas de traballo, 

cuestionarios, xogos didácticos… que amosen esforzo e reflexión nas súas 

respostas, (máximo 1 pto). 

Cualificación 
final 

 A nota final de Xuño  será a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación. 

 Teranse en conta os traballos voluntarios presentados e as tarefas propostas polo 

profesor para o 3º Trimestre, podendo así recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

  

 As actividades de reforzo, recuperación e ampliación e os traballos voluntarios 

realizados durante este terceiro trimestre repercutirán do seguinte xeito: 

 Sen entrega de actividades e traballos: queda coa nota da media sen redondeo. 

 Con entrega de actividades resoltas e traballos realizados: sube a nota media. 

Proba 
extraordinaria 

de Setembro 

 Para os/as alumnos/as que non promocionen en Xuño, haberá unha proba escrita 

final global da 1ª e 2ª Avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun 

traballo segundo o acordado co profesor.  

Alumnado 

de materia 
pendente 

No presente curso 2020-21 non hai alumnado de 1º BAC coa materia de Relixión 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no 3º Trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e 
recuperación. Tamén é un traballo adaptado que ten en conta a situación de cada 
alumn@ coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 
 
A materia nova que se incorpore ao 3º Trimestre será para favorecer o progreso na 
aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará 
de xeito independente para facer media coas cualificacións anteriores, e só servirá para 
mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
 
As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de diferente índole: 
exercicios, cuestionarios, visionado de charlas e películas, xogos didácticos EdiLIM, etc. 
 
 ACTIVIDADES 1 (2ª AV.) 

 ACTIVIDADES 2 

 ACTIVIDADES 3 

 ACTIVIDADES 4 

 ACTIVIDADES 5  (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Actividade. Para traballar un pouco. Facer un cuestionario. 

EdiLIM: La Biblia – II Parte: Novo Testamento páx. 66 

2. Xogo Didáctico. Para aprender pasándoo ben. 

3. Traballo voluntario. Para subir nota e, por escrito. 

 ACTIVIDADES 6 (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Visionado Documental. Realiza o seguinte cuestionario. 

2. Traballo voluntario. Para subir nota, por escrito. 

 ACTIVIDADES 7 (aínda non enviada ao alumnado) 

Traballo de repaso, reforzo, recuperación e consolidación de contidos. 

Tarefas Porcentaxe na nota Datas de entrega* 

Actividades 2 20% 30 Marzo - 03 Abril 

Actividades 3 20% 13-26 Abril 

Actividades 4 20% 27 Abril - 10 Maio 

Actividades 5 20% 11-24 Maio 

Actividades 6 20% 25 Maio – 07 Xuño 

Actividades 7 0% 08-19 Xuño 

* As datas de entrega son flexibles. 
 

https://drive.google.com/file/d/1lf-Foijso8QcH0PkH0zCFMiuBfb_o0yS/view
https://drive.google.com/file/d/1lf-Foijso8QcH0PkH0zCFMiuBfb_o0yS/view
https://drive.google.com/file/d/1YQLCU72xRE9rywS_BSH5NhXQRJIdcs58/view
https://drive.google.com/file/d/1YQLCU72xRE9rywS_BSH5NhXQRJIdcs58/view
https://drive.google.com/file/d/1EHcn6-GdOmFSaGjQ02s_W08HotIV6z73/view
https://drive.google.com/file/d/1EHcn6-GdOmFSaGjQ02s_W08HotIV6z73/view
https://drive.google.com/file/d/1u4Hz_x3QAzFU_2U6zxgvKpr74O0sAaBc/view
https://drive.google.com/file/d/1u4Hz_x3QAzFU_2U6zxgvKpr74O0sAaBc/view
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Se houbese actividades desenvolvidas con nova materia do 3º Trimestre, sería sempre 
para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave 
do alumnado. Esta materia non se avaliaría negativamente e só serviría para mellorar a 
cualificación obtida na 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A nivel metodolóxico se intentará: 
 
 Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en 

relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e 

propiciar procesos de investigación e elaboración de traballos online. 

 Traballar con diferentes fontes de información TIC. 

 Empregar unha metodoloxía dinámica e interactiva. 

 Aplicar diversidade de recursos online (manuais, bíblicos, audiovisuais, plataformas 

educativas: espazoAbalar, Google, TIC...) 

As tarefas para o alumnado súbense ás Plataforma de Google Drive, e Google Classroom e 

logo quedan expostos no Blog do Dpto. de Relixión e no Blog do IES Afonso X “O Sabio”.  

 
O seguimento do traballo do alumnado, a recollida das súas tarefas e actividades, e a 
consulta de posibles dúbidas, levaranse a cabo por diferentes vías: Correo electrónico e 
Google Classroom (en 1º BAC D). 
 
Para o alumnado sen conectividade, a Consellería de Educación pon a súa disposición os 
portátiles Abalar do Centro e o Concello de Cambre ten un servizo de envío de fotocopias 
dos traballos a realizar que distribúe ao seu domicilio. 
 

Materiais e 
recursos 

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19, obriga á aplicación 

dunha maior variedade de materiais e recursos didácticos online, por exemplo: 

 

Libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.), 

mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais 

(sobre as grandes figuras da relixión cristiá como os Papas Francisco e Xoán Paulo II, Santa 

Teresa de Calcuta, charlas LQDVI, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”, “Os dez 

Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), xogos 

didácticos (Blog do Dpto. e o Repositorio Abalar), ou libro de texto. Todos eles veñen a 

complementar ás explicacións do profesor do 1º e 2º trimestre. 
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PROGRAMACION DE RELIXIÓN - CURSO 2020-21 
 
A programación  didáctica de Relixión para o curso 2020-20121, terá en conta as adaptacións 
realizadas na programación neste terceiro trimestre do presente curso coa finalidade de que 
o alumnado poida progresar a partir das aprendizaxes anteriores. 
 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 espazoAbalar (alumnado) 

 Abalar Móbil (familias) 

 Google Classroom 

 Google Drive 

 Correo electrónico:  EDUXunta (titores/as) + Gmail (alumnado) 

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

Publicidade  

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Antropoloxía cristiá  

1. 1. Recoñecer e apreciar o carácter sexuado da persoa e a súa 
importancia para construír a súa identidade. 

2. Comprender e respectar os principios fundamentais da Igrexa respecto 
da vida. 

 - Entender a antropoloxía cristiá a partir do visionado dalgunha ponencia 
do Congreso LQDVI. 

.1 Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación “home e muller 
creounos?”. 

2.1 Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa orixe, 
o desenvolvemento e o final da vida. 

Visona algunha ponencia de LQDVI. 

2.2 Posúe argumentos para defender ou dar razóns desde a posición cristiá 
ante situacións reais ou supostas que se propoñen en clase. 

Bloque 2. Doutrina Social da Igrexa  

. Recoñecer e apreciar o cambio que a Doutrina Social da Igrexa outorga 
á persoa e á vida. 
2. Deducir as consecuencias que implica a doutrina social da Igrexa no 
traballo, as relacións internacionais e a economía.. 

1.1 Descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo. 
2.1 Propón proxectos ou solucións que poderían levar a cabo nas políticas 
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe  

Recoñecer o valor social das aportacións realizadas por investigadores 
cristiáns. 
 

1 Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando 
as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

Bloque 4. A Igrexa xeradora de cultura ao longo da historia  

Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos para 
que se respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos. 
Estudar a Historia dos Papas. 
2. Comprender que algunhas creacións culturais son a expresión da fe. 

1 Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con 
radicalidade ao home e xustifica a elección realizada. 
Investiga a labor dos Papas ao longo da historia. 
2.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre o autor e descobre o seu sentido 
relixioso. Visiona algunha película ao respecto. 
Confecciona un material creativo que permita coñecer a eses artistas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

 A ficha de seguimento do profesor, que valorará a participación e o cumprimento 
das actividades obrigatorias e a realización de traballos voluntarios. 

Amosar unha actitude positiva cara á materia de Relixión nesta situación de 
confinamento, logrando a adquisición dos valores que son necesarios para unha 
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo dese xeito un 
espírito crítico e solidario. 

Instrumentos: 

 

Na realización de ditos Traballos online, terase en conta o número de  tarefas 

realizadas na casa e enviadas ao profesor, así como o interese e laboriosidade das 

mesmas, valorando a súa responsabilidade, esforzo, participación e creatividade. 

A realización de Traballos voluntarios de investigación, individuais ou en equipo, 

creativos e ben elaborados, (máximo 1 pto). 

 

As tarefas realizadas na casa e enviadas ao profesor: fichas de traballo, 

cuestionarios, xogos didácticos… que amosen esforzo e reflexión nas súas respostas, 

(máximo 1 pto). 

Cualificación 
final 

 A nota final de Xuño  será a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación. 

 Teranse en conta os traballos voluntarios presentados e as tarefas propostas polo 

profesor para o 3º Trimestre, podendo así recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

  

 As actividades de reforzo, recuperación e ampliación e os traballos voluntarios 

realizados durante este terceiro trimestre repercutirán do seguinte xeito: 

 Sen entrega de actividades e traballos: queda coa nota da media sen redondeo. 

 Con entrega de actividades resoltas e traballos realizados: sube a nota media. 

Proba 
extraordinaria 

de Setembro 

 Para os/as alumnos/as que non promocionen en Xuño, haberá unha proba escrita 

final global da 1ª e 2ª Avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun 

traballo segundo o acordado co profesor.  

Alumnado 

de materia 
pendente 

No presente curso 2020-21 non hai alumnado de 2º BAC coa materia de Relixión 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no 3º Trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e 
recuperación. Tamén é un traballo adaptado que ten en conta a situación de cada 
alumn@ coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 
 
A materia nova que se incorpore ao 3º Trimestre será para favorecer o progreso na 
aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará 
de xeito independente para facer media coas cualificacións anteriores, e só servirá para 
mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
 
As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de diferente índole: 
exercicios, cuestionarios, visionado de charlas e películas, xogos didácticos EdiLIM, etc. 
 
 ACTIVIDADES 1 (2ª AV.) 

 ACTIVIDADES 2 

 ACTIVIDADES 3 

 ACTIVIDADES 4 

 ACTIVIDADES 5  (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Actividade. Para traballar un pouco. Facer un cuestionario. 

EdiLIM: Los Papas - III Parte: El Papa Francisco páx. 32 

2. Xogo Didáctico. Para aprender pasándoo ben. 

3. Traballo voluntario. Para subir nota e, por escrito. 

 ACTIVIDADES 6 (aínda non enviada ao alumnado) 

1. Visionado Documental. Realiza o seguinte cuestionario. 

2. Traballo voluntario. Para subir nota, por escrito. 

 ACTIVIDADES 7 (aínda non enviada ao alumnado) 

Traballo de repaso, reforzo, recuperación e consolidación de contidos. 

Tarefas Porcentaxe na nota Datas de entrega* 

Actividades 2 20% 30 Marzo - 03 Abril 

Actividades 3 20% 13-26 Abril 

Actividades 4 20% 27 Abril - 10 Maio 

Actividades 5 20% 11-24 Maio 

Actividades 6 20% 25 Maio – 07 Xuño 

Actividades 7 0% 08-19 Xuño 

* As datas de entrega son flexibles. 
 

https://drive.google.com/file/d/1-1-HGgK8jWGciR7FNw0K9R4q70j2tQfi/view
https://drive.google.com/file/d/1-1-HGgK8jWGciR7FNw0K9R4q70j2tQfi/view
https://drive.google.com/file/d/1c5c5H2CE5YaEvQHQUya3R2v3jFDAIA6V/view
https://drive.google.com/file/d/1c5c5H2CE5YaEvQHQUya3R2v3jFDAIA6V/view
https://drive.google.com/file/d/1wglhotSwGvoVIDwLIU1aaCelDHSI5az2/view
https://drive.google.com/file/d/1wglhotSwGvoVIDwLIU1aaCelDHSI5az2/view
https://drive.google.com/file/d/1iEGh1uis0woqvVZe6jEvbZrhlup27JKT/view
https://drive.google.com/file/d/1iEGh1uis0woqvVZe6jEvbZrhlup27JKT/view
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Se houbese actividades desenvolvidas con nova materia do 3º Trimestre, sería sempre 
para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave 
do alumnado. Esta materia non se avaliaría negativamente e só serviría para mellorar a 
cualificación obtida na 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A nivel metodolóxico se intentará: 
 
 Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en 

relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e 

propiciar procesos de investigación e elaboración de traballos online. 

 Traballar con diferentes fontes de información TIC. 

 Empregar unha metodoloxía dinámica e interactiva. 

 Aplicar diversidade de recursos online (manuais, bíblicos, audiovisuais, plataformas 

educativas: espazoAbalar, Google, TIC...) 

As tarefas para o alumnado súbense ás Plataforma de Google Drive e logo quedan 

expostos no Blog do Dpto. de Relixión e no Blog do IES Afonso X “O Sabio”. 

 
O seguimento do traballo do alumnado, a recollida das súas tarefas e actividades, e a 
consulta de posibles dúbidas, levaranse a cabo por: Correo electrónico. 
 
Para o alumnado sen conectividade, a Consellería de Educación pon a súa disposición os 
portátiles Abalar do Centro e o Concello de Cambre ten un servizo de envío de fotocopias 
dos traballos a realizar que distribúe ao seu domicilio. 
 

Materiais e 
recursos 

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19, obriga á aplicación 

dunha maior variedade de materiais e recursos didácticos online, por exemplo: 

 

Libros de consulta (bíblicos, teolóxicos, filosóficos históricos, divulgación científica, etc.), 

mapas (Palestina en tempos de Xesús, expansión do cristianismo, etc.), documentais 

(sobre as grandes figuras da relixión cristiá como os Papas Francisco e Xoán Paulo II, Santa 

Teresa de Calcuta, charlas LQDVI, etc.), películas (como “Xesús de Nazaret”, “Os dez 

Mandamentos”, etc.), páxinas web (ONGD, Conferencia Episcopal, Vaticano, etc.), xogos 

didácticos (Blog do Dpto. e o Repositorio Abalar), ou libro de texto. Todos eles veñen a 

complementar ás explicacións do profesor do 1º e 2º trimestre. 
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PROGRAMACION DE RELIXIÓN - CURSO 2020-21 
 
A programación  didáctica de Relixión para o curso 2020-20121, terá en conta as adaptacións 
realizadas na programación neste terceiro trimestre do presente curso coa finalidade de que 
o alumnado poida progresar a partir das aprendizaxes anteriores. 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 espazoAbalar (alumnado) 

 Abalar Móbil (familias) 

 Google Drive 

 Correo electrónico:  EDUXunta (titores/as) + Gmail (alumnado) 

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

Publicidade  

 Blog do Dpto.: El profe de reli 

 Blog do Centro: IES Afonso X “O Sabio” 

 Páxina web: IES Afonso X “O Sabio” Actividades para o alumnado 

http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
http://elprofedereli.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/search/label/RELIXI%C3%93N
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/

