
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
DO ALUMNADO.

     ● Os  criterios sobre a avaliaci  ón que imos a expoñer neste apartado son os indicados pola
Comisión Episcopal de Enseñanza nas resolucións seguintes:

 RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015, pola que se publica o currículo de Relixión∗
    Católica da Educación Secundaria Obrigatoria segundo a Comisión Episcopal de   

Ensinanza.
 RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2015, pola que se publica o currículo de Relixión∗

    Católica para Bacharelato segundo a Comisión Episcopal de Ensinanza.

E polo REAL DECRETO 984/2021, do 19 de novembro, polo que se regula a avaliación e a  
promoción na ESO e Bacharelato.

CRITERIOS DE AVALIACION PARA 1º ESO

Bloque 1. O sentido relixioso do home

1. Recoñecer e valorar que a realidade é don de Deus.
2. Identificar a orixe divina da realidade.
3. Contrastar a orixe da creación nos diferentes relatos relixiosos achega da creación.
4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación.

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe 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 de Israel.
3. Distinguir e comparar o procedemento co que Deus se manifesta nas distintas etapas da historia 
de Israel.

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.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia da Igrexa

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa.
2. Recoñecer que a acción do Espírito Santo dá vida á Igrexa.



CRITERIOS DE AVALIACION PARA 2º ESO

Bloque 1. O sentido relixioso do home

1. Establecer diferenzas entre o ser humano creado a imaxe de Deus e os animais.
2. Relaciona a condición de criatura coa orixe divina.
3. Explicar a orixe da dignidade do ser humano como criatura de Deus.
4. Entender o sentido e a finalidade da acción humana.

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe 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 en torno á interpretación bíblica.
5. Recoñecer na inspiración a orixe da sacralidade do texto bíblico.

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación

1. Mostrar interese por recoñecer o carácter relacional da Divinidad na revelación de Jesús.
2. Vincular o sentido comunitario da Trinidade coa dimensión relacional humana.
3. Descubrir o carácter histórico da formulación de Credo cristián.
4. Recoñecer as verdades da fe cristina presentes no Credo.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

1. Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras comunidades cristiás.
2. Xustificar que a Igrexa é unha, santa, católica e apostólica.

CRITERIOS DE AVALIACION PARA 3º ESO

Bloque 1. O sentido relixioso do home

1. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa.
2. Comparar razonadamente distintas respostas fronte á finitud do ser humano.

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia

1. Descubrir que o pecado radica no rexeitamento á intervención de Deus na propia vida.
2. Distinguir a verdade revelada do ropaje literario no relato do Xénese.

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, etc.
2. Comprender que a pertenencia a Cristo conlleva unha nova forma de comportarse na vida.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenencia á Igrexa.
2. Valorar críticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo.
3. Identificar na cultura a riqueza e a beleza que xera a fe.



CRITERIOS DE AVALIACION PARA 4º ESO

Bloque 1. O sentido relixioso do home

1. 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.

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia

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

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación

1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a Igrexa.
2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na súa misión.

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.
2. Distinguir que a autoridade está ao servizo da verdade.
3. Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo.

● Criterios sobre cualificación e promoción do alumnado

     Todos os alumnos/as  serán avaliados polo seu traballo  na aula.  Traer  o  material,  facer  os
traballos na aula así como os que teñan que facer na casa, xunto coa sua actitude hacia a materia e
os seus compañeiros/as suporá o 40% da nota. Os exames suporán un 40% e o caderno  outro 20%.

       No caso de que o ensino non fose totalmente presencial o alumnado responderá a través da
Aula Virtual ou nos medios tecnolóxicos dispostos. 

        Cada avaliación poderá recuperarse no trimestre seguinte (avaliación continua).

     A superación da terceira avaliación supón o aprobado do curso. En caso contrario terá que
presentarse ó exame da avaliación final.

      O período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final dedicarase a actividades de
apoio, reforzo, recuperación e ampliación. A cualificación definitiva da materia farase efectiva na
avaliación final de curso.

      -As cualificacións de cada avaliación resultarán da avaliación dos estándares de aprendizaxe
previamente ponderados. 

       -A cualificación final da materia será a media aritmética das tres avaliacións ou a acadada na
avaliación  final.  A cualificación  obtida  na  avaliación  final  poderá  ser  superior  a  media  das
anteriores pero nunca inferior.

       -En canto á promoción do alumnado este departamento seguirá en todo momento a normativa e
os criterios acordados no centro. 



RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS INSUFUCIENTES:

      Cada avaliación poderá recuperarse no trimestre seguinte (avaliación continua).

    Se algún alumno/a  suspende as  dúas  primeiras  avaliacións  terá  que realizar  un traballo  de
recuperación na terceira  avaliación  baseado no grao mínimo de  consecución dos  estándares  de
aprendizaxe.

     Se algún alumno/a non supera a terceira avaliación terá que realizar un exame na avaliación
final.
   
      Entre a terceira avaliación e a avaliación final desenvolveranse actividades de apoio, reforzo e 
recuperación.


