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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
 

1º E.S.O.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1 

Valorar as relixións na historia da 
humanidade. 

-Define que é a relixión. 

Relacionar e distinguir as relixións da 
antigüidade e o cristianismo. 

-Expresa as aportacións das relixións. 

Identificar os personaxes e valores do 

relato bíblico “A historia do patriarca 
Xosé” 

-Escribe o argumento do relato bíblico de 

“A historia do patriarca Xosé”. 
-Enumera valores e antivalores dos seus 
personaxes. 

Expresar ensinanzas morais relacionadas 
cós dous relatos bíblicos sobre “A 
Creación de Deus” 

-Extrae as principais ensinanzas morais e 
relixiosas dos dous relatos bíblicos sobre 
“A Creación de Deus”. 

-Argumenta a orixe do mundo e a 
realidade como froito do designio 
amoroso de Deus. 

  
BLOQUE  2 

 

 

Sinalar os principais acontecementos, 

personaxes e revelacións de Deus 
pertencentes á Historia da Salvación. 

-Describe os personaxes e acontecementos 

máis significativos da Historia da 
Salvación. 
-Expresa como descubrir a Deus na vida e 
historia persoal. 

  

BLOQUE 3  
  

Descubrir a mensaxe das parábolas do 
Reino, en especial “A parábola do 
sembrador” 

-Escribe o argumento, as ensinanzas e as 
analoxías do relato bíblico de “A parábola 
do sembrador”. 
-Nomea valores que xorden das parábolas 

do Reino de Deus. 

Descubrir e aprender os valores das 
Benaventuranzas. 

-Define que son as Benaventuranzas. 
-Compara os valores da sociedade actual 
cós das Benaventuranzas. 

Explicar cal é o proceso de formación dos 
Evanxeos. 

-Expón os pasos do proceso de formación 
dos Evanxeos. 

Descubrir a mensaxe do relato bíblico “As 
aparicións de Cristo resucitado”. 

-Expón que é a fe na Resurrección. 

Manifestar o valor da esperanza cristiá. -Redacta unha carta de esperanza e alento. 
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2º E.S.O.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1 

Relacionar a condición de criatura coa 
orixe divina. 

-Distingue e debate de forma xustificada e 
respectuosa a orixe do ser humano. 

Identificar os personaxes e os valores do 
relato bíblico “Abraham e Isaac” 

-Escribe o argumento do relato bíblico 
“Abraham e Isaac”. 
-Expresa as ensinanzas deste relato para a 
vida persoal. 

Expresar o argumento, a interpretación e a 
ensinanza principal do relato bíblico “A 

parábola dos talentos”. 

-Extrae as principais ensinanzas do relato 
bíblico “A parábola dos talentos”. 

-Enumera comportamentos que debería 
realizar cada día para desenvolver as súas 
capacidades. 

Entender o sentido e a finalidade da acción 

humana. 

-Clasifica acción do ser humano que 

respectan ou destrúen a creación. 
-Deseña, en pequeno grupo, un plan de 
colaboración co seu centro educativo no 
que se inclúen polo menos 5 necesidades e 

as posibles solución que o propio grupo 
levaría a cabo. 

  

BLOQUE 2  
  

Describir pautas para relacionarse con 
Deus. 

-Describe como se relaciona o cristián con 
Deus. 

Coñecer e definir a estrutura e 
organización da Biblia. 

-Identifica, clasifica e compara as 
características fundamentais dos libros 
sagrados mostrando interese pola súa orixe 
divina. 

Coñecer e respectar os criterios do 

Maxisterio da Igrexa en torno á 
interpretación bíblica. 

-Le, localiza e esquematiza os criterios 

recollidos na Dei Verbum en torno á 
interpretación da Biblia valorándoos como 
necesarios. 
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3º E.S.O.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1 

Enumerar as razón e os camiños máis 
importantes polos cales a persoa pode 
descubrir a Deus. 

-Expresa os principais camiños persoais 
para descubrir e coñecer a Deus. 

Expresar os medios persoais e cristiáns 
que propón a Igrexa Católica para que a 

persoa poida encontrarse con Deus. 

-Describe os camiños persoais e cristiáns 
que ensina a Igrexa para encontrarse con 

Deus. 

Identificar os personaxes e os valores do 
relato bíblico “Historia de Sansón”. 

-Le e resume o argumento e a ensinanza 
do relato bíblico “Historia de Sansón”. 
-Enumera valores e antivalores dos seus 

personaxes. 

Desenvolver a espiritualidade mediante o 
autocoñecemento e a expresión de 
sentimentos. 

-Participa en debates sobre os sentimentos. 

Redactar en que consiste o sentido último 
da vida humana. 

-Define que é o sentido último da vida 
humana. 

Resumir as principais características do 
sentido á vida que dan o xudaísmo, o 
cristianismo e o islamismo. 

-Resume o sentido da vida que dan as 
relixións monoteístas. 

  

BLOQUE 2  

  

Reflexionar sobre os Sacramentos de 
curación e os seus efectos. 

-Explica como Deus intervén na historia 
para curar e perdoar a persoa. 

 
Explicar as características fundamentais 

dos sacramentos do Perdón e da Unción e 
os ritos da súa liturxia. 

-Expresa en que consisten os sacramentos 

do Perdón e da Unción e as súas 
respectivas liturxias. 
Investiga sobre o sacramento do Perdón. 

Reflexionar e experimentar a 
espiritualidade do perdón e do 

arrepentimento. 

-Contempla e expresa o que lle transmite 
unha obra de arte. 
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BLOQUE 3  

  

Valorar a vocación cristiá e as súas formas -Enumera e describe as formas de 

vocación cristiá. 

Resumir os fundamentos, principios éticos 

e comportamentos morais que componen a 
moral católica da vida humana. 

-Define que é a moral católica da vida 

humana. 
-Cita principios e exemplos de 
comportamentos cristiáns a favor da vida 
humana. 

Constatar e expresar como a 
espiritualidade mellora a vida humana, 

que se concibe como o maior ben, valor e 
regalo. 

-Escribe unha poesía para dar grazas pola 
vida. 
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4º E.S.O.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1 

Resumir a vida e as ensinanzas de Buda. -Redacta datos sobre a vida e as 
ensinanzas de Buda. 

Aprender e memorizar os principais trazos 
común das relixións. 

-Identifica e clasifica os trazos principais 
(ensinanza, comportamento e culto) das 
relixións monoteístas. 

Recapacitar sobre a paz nas relixións e a 
busca do sentido. 

-Recapacita e medita sobre a paz. 
-Participa en debates sobre a busca de 
sentido da vida. 

  
BLOQUE 2  

  

Expresar a dobre dimensión, humana e 
divina e de acertos e erros, que se dan na 
vida da persoa e na historia da Igrexia. 

-Resume en que consiste a dobre realidade 
da Igrexa na historia. 
-Extrae conclusións sobre a historia da 
Igrexa nos séculos XV a XXI. 

Reflexionar e experimentar a 
espiritualidade de agradecemento e o 
sentimento de aproveitar o tempo. 

-Dialoga sobre a dimensión espiritual do 
agradecimento. 
-Reflexiona sobre o sentimento de 

aproveitar o tempo. 
  

BLOQUE 3  

  

Achar compromisos cristiáns para 
actualizar a misión de Xesús. 

-Busca e identifica persoas que actualizan 
hoxe a misión de Xesús e expón en grupo 
por que continúan a misión de Xesús. 

Resumir as principais características dos 
sacramentos da Igrexa Católica. 

-Clasifica e define os sacramentos da 
Igrexa Católica. 

Sintetizar o sacramento do matrimonio e a 

súa liturxia. 

-Describe en que consiste o sacramento do 

matrimonio e cal é a súa liturxia. 

Enumerar as características máis orixinais 
do amor cristián segundo o texto bíblico 
do “Canto ao amor cristián”. 

-Le o texto bíblico do “Canto ao amor 
cristián” e expresa en que consiste este 
amor. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

□ CUALIFICACIÓN FINAL: 

A nota final da avaliación ordinaria de xuño non será inferior á media entre a primeira e 

a segunda avaliación; Porén, ao alumnado que traballe durante este trimestre, participe 

na aula virtual, se esforce, teña interese na asignatura, etc., poderá sumar ata un máximo 

dun  punto nesa nota final. 

 

□ ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE: 

 Non hai alumnado con materia pendente. 

 

□ PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 

Para o alumnado que non promocione en xuño, haberá una proba extraordinaria en 

setembro, que poderá ser substituida pola entrega dun traballo designado polo profesor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



7 
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
(RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO 
AMPLIACIÓN) 
 

□ METODOLOXÍA TERCEIRO TRIMESTRE: 

Farase un repaso e reforzo dos contidos desenvolvidos no primeiro e segundo trimestre, 

facendo fincapé nos fundamentais destas avaliacións. 

Por mor da situación de confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais chegaremos ao alumnado dun xeito diferente. Comunicarémonos con él a 

través do correo corporativo e tamén de Classroom. Os/as estudantes poderán 

interactuar co profesor con flexibilidade de horario (horario amplo), para facilitar unha 

boa planificación das súas horas de estudo. As tarefas normalmente enviaranse unha vez 

por semana. 

Tendo en conta a situación de excepcionalidade, procuraranse enviar tarefas sinxelas, 

entretidas, nas que o estudante sexa o protagonista da súa propia aprendizaxe. Deste 

xeito, os exercicios tipo test, encrucillados, resumos, esquemas, debuxos, reflexións … 

axudarán ao alumnado a completar a súa formación. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Esta adaptación da programación da asignatura de Relixión Católica 

2019/2020 publicarase na páxina web do centro. Alén diso, a profesora 

informará a través do Classroom ao seu alumnado de todos os cambios 

reflectidos nesta adaptación consonte a este trimestre. 


