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RELIXIÓN CATÓLICA 

Educación Secundaria Obligatoria 

1. INTRODUCIÓN 

A presenza do ensino relixioso na escola responde, en primeiro lugar, á importancia que esta asignatura ten dentro da 

educación para que o alumno poida conseguir un desenvolvemento pleno e integral da súa personalidade. A 

necesidade de sentido do ser humano é unha evidencia á que a escola necesariamente debe dar resposta. A 

educación da dimensión relixiosa é parte fundamental para a maduración da persoa. Non podería existir unha 

formación integral e unha educación de calidadesi non se permitise o desenvolvemento de todas as dimensións 

inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa a relixiosa. Esta capacidade básica da persoa adquire o seu 

auténtico cumprimento cando se descobre o sentido da vida. O ensino da relixión católica nos centros escolares 

axudará aos estudantes a ensanchar os espazos da racionalidade e adoptar unha actitude de apertura ao sentido 

relixioso da vida, sexa cal fora a súa manifestaciónconcreta. 

A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 recoñece a liberdade relixiosa de persoas e pobos. Pola súa 

banda, a Constitución Española non só recoñece a liberdade relixiosa senón tamén garante «o dereito que asiste aos 

pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas conviccións» no artigo 

27.3. Un dereito que tamén forma parte de tratados internacionais recoñecidos por España como o Pacto 

Internacional de Dereitos Económicos Sociais e Culturais no seu artigo 13.3 e a Carta dos Dereitos Fundamentais da 

Unión Europea, artigo 14.3, entre outros. 

A Igrexa, como se recolle no número 2 da Gravissimun Educationis, realizou continuos esforzos para favorecer que a 

formación relixiosa se imparta no ámbito escolar, como contribución decisiva á formación integral da persoa. Por ese 

motivo, a Santa Sé subscribiu un Acordo Internacional co Estado Español sobre Ensino e Asuntos Sociais, asinado o 3 

de xaneiro de 1979, onde se outorga a competencia para elaborar o currículo da asignatura de Relixión e Moral 

Católica á xerarquía eclesiástica (art. 6). 

O ensino da relixión católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en conta o conxunto de valores e 

significados nos que a persoa naceu como hipótese explicativa da realidade e que se denomina tradición. 

Para iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral do estudante en dúas direccións. Por unha banda, 

responde á dimensión relixiosa de todo ser humano e, por outra, introdúceo na realidade á luz dunha hipótese 

ofrecida por unha historia e unha tradición. Deste xeito, promóvese o recoñecemento dun sentido da existencia dun 

xeito coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado. 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para Mellora da Calidade Educativa, LOMCE, no artigo 6.1, define o 

currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada un dos 

ensinos. Por iso, o contido do currículo parte da experiencia humana e desenvólvese de xeito respetuoso coas etapas 

do desenvolvemento adolescente, colaborando, neste sentido, coas aprendizaxes instrumentales e transversales 

propios de cada etapaeducativa. 

O desenvolvemento do currículo se estrutura en catro grandes bloques que pretenden recoller o saber antropológico 

cristián acumulado ao longo dos séculos. Eses bloques parten do sentido relixioso da persoa humana, continúan co 

estudo da Revelación; Deus maniféstase ao home e faino nunha historia concreta, con personaxes e situacións que o 

alumnado debe coñecer e que contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita revelación culmina en Xesucristo e a 
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mensaxe evanxélica, centro do terceiro bloque do currículo e eixo vertebrador da asignatura. Para rematar, estúdase a 

Igrexa como manifestación da presenza continuada de Xesucristo na historia. Convén subliñar que, lonxe dunha 

finalidade catequética ou de adoctrinamiento, o ensino da relixión católica ilustra aos estudantes sobre a identidade 

do cristianismo e a vida cristiá. 

A estrutura do currículo de Educación Secundaria intenta poñer de manifesto a profunda unidade e harmonía da 

iniciativa creadora e salvífica deDeus. 

O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a constatación da realidade das cousas e os seres vivos, de modo 

especial a persoa humana. Impónllenos a súa existencia como dato evidente. Nun segundo paso, si a persoa non se 

queda no primeiro impacto ou simple constatación da súa existencia, ten que recoñecer que as cousas, os animais e o 

ser humano non se dan o ser a si mesmos. Logo Outro os fai ser, os chama á vida e mantenlla. Por iso, a realidade en 

canto tal é signo de Deus, fala da súaexistencia. 

A iniciativa creadora de Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade co home. É dicir, Deus creou 

ao ser humano para que sexa feliz en relación con Él. Os relatos bíblicos da Creación e o Paraíso exemplifican de xeito 

fermoso a finalidade da creación da persoa e do mundo enteiro para o seu servizo. Da súa orixe creatural e da súa 

chamada a participar na amizade con Deus xorde a súa dignidade inviolable. 

O ser humano pretende apropiarse do don de Deus prescindindo del. Nisto consiste o pecado. Este rexeitamento de 

Deus ten como consecuencia no ser humano a imposibilidad de ser feliz. Dado que a súa natureza está feita para o 

ben, a súa experiencia de mal e de límite faille añorar a plenitude que el non pode darse por si mesmo e busca dalgún 

modo restablecer a relación con Deus. Esta necesidade do ben, o desexo de Infinito que caracteriza ao ser humano, 

exprésase nas relixións como procura do Misterio. 

A esta procura humana responde manifestándose na historia. Para iso, elixe un home, Abrahán, do que formará o 

pobo de Israel, con quen establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras Deus irá dándose a 

coñecer aos homes dese pobo. Todo este acontecer histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros 

sagrados da Biblia. Neste conxunto de libros non só se recolle as diferentes intervencións de Deus na historia, senón 

tamén o ensino que comunica ao seu pobo para que viva unha vida santa; unha sabedoría que influirá positivamente 

na vida do pobo de Israel e, co tempo, no mundo enteiro. 

A historia de Israel exemplifica a traizón e rebelión dos homes ante a iniciativa amorosa de Deus e, ao mesmo tempo, 

pon en evidencia a constante fidelidade divina. A promesa dun Salvador cumprirase en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión encomendada polo Pai. En Xesucristo 

cúmprese o desexo de felicidade que o home descobre no seu corazón. 

Xesús non só desvela o misterio humano e lévao á súa plenitude, senón que manifesta o misterio de Deus, fainos 

coñecer que o verdadeiro Deus é comuñón: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran familia de Deus. Continuamente xerada pola 

acción de Xesucristo a través dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, dunha cultura nova. A 

Igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e o espazo. Só nela a persoa humana atópase co Xesucristo vivo. 

A vida eclesial é alimentada e servida mediante os diferentes sacramentos instituidos por Xesucristo, está ritmada 

polos tempos litúrxicos, exprésase na oración comunitaria e a caridade, fructifica na xeración dunha civilización do 

amor. 

Estes catro bloques que compón a asignatura de relixión católica inclúen conceptos, procedementos e actitudes, que 

permite o coñecemento de si mesmo, da realidade e dos problemas que esta suscita. Por iso, os contidos xerais da 

asignatura contribúen á consecución dos obxectivos propostos para as diferentes etapas. 
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Este currículo válese dos elementos cristiáns presentes na contorna do alumnado, as imaxes e símbolos, a linguaxe e 

outros recursos, para a comprensión da relixiosidade propia de cada etapa evolutiva. Desenvólvese así a competencia 

en comunicación lingüística, que se serve da linguaxe que conforma a cultura e tradición que se transmite dunha a 

outra xeración. Así, a linguaxe bíblica e a súa riqueza de expresión e simboloxía, a linguaxe doctrinal e a súa precisión 

conceptual, analítica e argumental e a linguaxe litúrxica e a súa proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo cristián, 

axudarán ao desenvolvemento desta competencia no alumnado. Sen esquecer a singularidade que esta asignatura 

aporta á dimensión de escoita dacomunicación.Así mesmo, o ensino escolar da relixión católica favorece o 

desenvolvemento da responsabilidade persoal e social e das demais virtudes cívicas, para o ben común da sociedade, 

contribuíndo así á adquisición das competencias sociais e cívicas. Esta educación da dimensión moral e social da 

persoa, favorecerá a maduración dunha corresponsabilidade, ao exercicio da solidariedade, da liberdade, da xustiza e 

da caridade. 

Por outra banda, a relixión católica aporta á competencia cultural e artística o significado e valoración crítica de tantas 

obras da nosa contorna, motivando o aprecio pola propia cultura e estímaa adecuada doutras tradicións culturais e 

relixiosas. A cultura e a historia occidental, a propia historia, non poden ser comprendidas e asumidas si se prescinde 

do feito relixioso presente sempre na historia cultural dos pobos. De igual modo, a expresión artística da fe segue 

colaborando na actualidade no enriquecimiento do noso patrimonio cultural. 

A competencia para a autonomía e iniciativa persoal desenvólvese no alumnado partindo do verdadeiro coñecemento 

de si mesmo, das súas potencialidades, da súa dignidade e do seu sentido. A formación relixiosa católica aporta a 

devandita competencia unha cosmovisión que dá sentido á vida e á cultura e á identidade da persoa humana. Unha 

cosmovisión que fai posible a formación integral do alumnado fronte a visións parciais. 

En canto aos contidos procedimentales, a asignatura de relixión católica forma, de xeito transversal, nunha serie de 

procedementos fundamentais para a comprensión do feito cristián. Estes contidos procedimentales adquírense ao 

longo do desenvolvemento curricular, colaborando así na consecución das competencias asignadas aos currículos de 

ESO. Concretamente os contidos procedimentales de relixión católica desenvolverán especialmente as seguintes 

competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas e Conciencia e 

expresións culturais. 

Os contidos procedimentales básicos da asignatura de relixión católica son os seguintes: 

- Observación da realidade. O feito relixioso nace da apertura do ser humano á realidade total. A asignatura de 

relixión católica pretende colaborar na formación da dimensión natural que nace do asombro ante o real e 

empúxanos a preguntas últimas sobre o sentido. Observar é máis que ver e require dun adestramento en 

disposicións específicas que non escapen das dimensións espirituais do real. 

- Procura de información, manexo e interpretación de fontes bíblicas. O estudo do cristianismo require o 
manexo das Sagradas Escrituras e textos referidos ás mesmas que forman parte do corpus teolóxico acumulado 
ao longo dahistoria. 

- Reflexión Crítica. O desenvolvemento da asignatura axuda a coñecer a xénese das ideas dominantes, a 
detectar prexuicios fronte á verdade, a examinar con profundidade as propias ideas e 
sentimentosfundamentais. 

- Exposición e argumentación respetuosa das crenzas relixiosas propias e alleas. A asignatura de relixión 
católica contribúe á formación de competencias que permitan expoñer e defender a racionalidade das propias 
crenzas relixiosas e o respecto polasalleas. 

Para rematar, hai que destacar que a asignatura contribúe á consecución de contidos de carácter actitudinal que son 

coherentes cos obxectivos básicos de cada etapa. Permite coñecer e apreciar os valores e normas básicas de 

convivencia; desenvolver hábitos de traballo e esforzo e de responsabilidade no estudo; a confianza en si mesmo para 

un desenvolvemento adecuado da personalidade. Tamén favorece de xeito directo a adquisición de habilidades para a 

prevención e resolución pacífica de todo tipo de conflitos e o coñecemento, comprensión e respecto das diferentes 
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culturas, así como das diferenzas entre persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e á non 

discriminación
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES está situado no concello de Muros. Neste curso 2020-2021 ten un total de 92 alumnos/as matriculados na ESO.O 
centro agrupa  ao alumnado das parroquias de Abelleira, Esteiro, Louro, Tal e Torea. 

As famílias de procedência do alumnado presentan as seguintes características: o nível da renda familiar é médio-
baixo, o nível de instrución dos proxenitores é médio-baixo, amaioria das famílias desenvolven traballos relacionados 
co sector pesqueiro, conserveiro e coa construción. 

En canto á língua, o alumnado é maioritariamente galegofalante. O profesorado emprega maioritariamente o galego. 

A comunicación coas famílias é boa, tanto no seguimento do processo ensino-aprendizaxe dos seus fillos e filas coma 
na información e colaboración para as atividades que se desenvolven no centro. 

O contexto plural no que se ensina no noso centro, obríganos a xerar unha retroacción co noso alumnado, para 
convertelo nun protagonista activo que demanda resposatas que expliquen os costumes, tradicións, e mesmo da 
gastronomía locais. 

3. LEXISLACION APLICABLE 

REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DECEMBRO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO BÁSICO DA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBRIGATORIA 

DECRETO 86/2015, DO 25 DE XUÑO, POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBRIGATORIA E DO BACHARELATO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 

RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBREIRO DE 2015, DA DIRECCION XERAL DE EVALUACIÓN E COOPERACIÓN TERRITORIAL, POLA 

QUE SE PUBLICA O CURRÍCULO DA ENSINANZA DE RELIXIÓN CATÓLICA DA EDUCACIÓN PRIMARIA E DA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBRIGATORIA 

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Descrición do modelo competencial. 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os contidos 

reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; recordemos que estas 

non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao 

alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada unha destas 

divídese en indicadores de seguimento (entre dúas e cinco por competencia), grandes alicerces que permiten 

describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe 

que devanditos indicadores divídanse, á súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que 

«describan» o grado competencial do alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro 

descritores, cos verbos en infinitivo. 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais, redactados en 

terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia que se 

pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, xa que logo, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, 
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partimos dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materia e cursos 

daetapa. 

Por outra banda, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán a que os 

nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos podamos vivir, e 

en cuxa construcióncolaboren. 

5. A ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 

A área de Relixión Católica contribúe ao desenvolvemento das competencias desde as súas finalidades educativas, 

obxectivos, contidos e actividades de aprendizaxe e avaliación. 

Especialmente, trabállanse as competencias desde a intelixencia espiritual, a intelixencia emocional e a educación en 

valores, así como as seguintes propostas do currículo de Relixión Católica (2015): 

 A competencia en comunicaciónlingüística. 

 As competencias sociais e cívicas. 

 A competencia cultural eartística. 

 A competencia para a autonomía e iniciativapersoal. 

 A competencia de aprender aaprender. 

 A competencia de conciencia e expresiónsculturais. 

Na programación de cada unidade indícase a competencia ou competencias que se traballan, os descritores 

competenciais e os desempeños competenciais. 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA E 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 

CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

 

Coidado do 

entorno 

medioambiental e 

dos seres vivos 

- INTERACTUAR CO ÁMBITO NATURAL DE XEITO 

RESPECTUOSO. 

- COMPROMETERSE CO USO RESPONSABLE DOS RECURSOS 

NATURAIS PARA PROMOVER UN 

DESENVOLVEMENTOSOSTIBLE. 

- RESPECTAR E PRESERVAR A VIDA DOS SERES VIVOS DO 

SEUÁMBITO. 

- TOMAR CONCIENCIA DOS CAMBIOS PRODUCIDOS POLO 

SER HUMANO NO ÁMBITO NATURAL E AS REPERCUSIÓNS 

PARA A VIDA FUTURA. 

  

 

 
Vida saudable 

- DESENVOLVER E PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE 

EN CANTO Á ALIMENTACIÓN E AO EXERCICIOFÍSICO. 

- XERAR CRITERIOS PERSOAIS SOBRE A VISIÓN SOCIAL DA 

ESTÉTICA DO CORPO HUMANO FRONTE AO SEU 

COIDADOSAUDABLE. 
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COMPETENCIA              INDICADORES 

A CIENCIA NO DÍA 
A DÍA 

                                          DESCRITORES 

- RECOÑECER A IMPORTANCIA DA CIENCIA NA NOSA 

VIDACOTIÁ. 

- APLICAR MÉTODOS CIENTÍFICOS RIGOROSOS PARA 

MELLORAR A COMPRENSIÓN DA REALIDADE CIRCUNDANTE EN 

DISTINTOS ÁMBITOS (BIOLÓXICO, XEOLÓXICO, FÍSICO, 

QUÍMICO, TECNOLÓXICO,XEOGRÁFICO...). 
 

  - MANEXAR OS COÑECEMENTOS SOBRE CIENCIA E 

TECNOLOXÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, COMPRENDER 

O QUE ACONTECE A NOSO ARREDOR E RESPONDER 

PREGUNTAS. 

 
Manexo de 

elementos 

matemáticos 

- COÑECER E UTILIZAR OS ELEMENTOS MATEMÁTICOS 

BÁSICOS: OPERACIÓNS, MAGNITUDES, PORCENTAXES, 

PROPORCIÓNS, FORMAS XEOMÉTRICAS, CRITERIOS DE 

MEDICIÓN E CODIFICACIÓN NUMÉRICA,ETC. 

- COMPRENDER E INTERPRETAR A INFORMACIÓN 

PRESENTADA EN FORMATO GRÁFICO. 

- EXPRESARSE CON PROPIEDADE NA LINGUAXE 

MATEMÁTICA. 

  

Razoamento lóxico 

e resolución de 
problemas 

- ORGANIZAR A INFORMACIÓN UTILIZANDO 

PROCEDEMENTOSMATEMÁTICOS. 

- RESOLVER PROBLEMAS SELECCIONANDO OS DATOS E AS 

ESTRATEXIASAPROPIADAS. 

- APLICAR ESTRATEXIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A 

SITUACIÓNS DA VIDACOTIÁ. 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Comprensión: oral e 
escrita 

- COMPRENDER O SENTIDO DOS TEXTOS ESCRITOS EORAIS. 

- MANTER UNHA ACTITUDE FAVORABLE CARA Á LECTURA. 

 Expresión: oral e 
escrita 

- EXPRESARSE ORALMENTE CON CORRECCIÓN, ADECUACIÓN 

ECOHERENCIA. 

- UTILIZAR O VOCABULARIO AXEITADO, AS ESTRUTURAS 

LINGÜÍSTICAS E AS NORMAS ORTOGRÁFICAS E GRAMATICAIS 

PARA ELABORAR TEXTOS ESCRITOS EORAIS. 

- COMPOÑER DISTINTOS TIPOS DE TEXTOS CREATIVAMENTE 

CON SENTIDOLITERARIO. 
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COMPETENCIA 
INDICADORES 

Normas de 
comunicación 

                                            DESCRITORES 

- RESPECTAR AS NORMAS DE COMUNICACIÓN EN 

CALQUERA CONTEXTO: QUENDA DE PALABRA, ESCOITA 

ATENTA AO INTERLOCUTOR... 

- MANEXAR ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN NON VERBAL, 

OU EN DIFERENTES REXISTROS, NAS DIVERSAS 

SITUACIÓNSCOMUNICATIVAS. 

  

 
COMUNICACIÓN 
NOUTRAS LINGUAS 

- ENTENDER O CONTEXTO SOCIOCULTURAL DA LINGUA, ASÍ 

COMO A SÚA HISTORIA PARA UN MELLOR USODESTA. 

- MANTER CONVERSACIÓNS NOUTRAS LINGUAS SOBRE TEMAS 
COTIÁNS ENDISTINTOS CONTEXTOS 

 

   

- UTILIZAR OS COÑECEMENTOS SOBRE A LINGUA PARA 

BUSCAR INFORMACIÓN E LER TEXTOS EN 

CALQUERASITUACIÓN. 

- PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS DE DIVERSA COMPLEXIDADE 

PARA O SEU USO EN SITUACIÓNS COTIÁS OU EN MATERIAS 

DIVERSAS. 

 

 

 
 

COMPETENCIA 
DIXITAL 

 

 

 
 

Tecnoloxías da 
información 

- EMPREGAR DISTINTAS FONTES PARA A BUSCA 

DEINFORMACIÓN. 

- SELECCIONAR O USO DAS DISTINTAS FONTES SEGUNDO A 

SÚAFIABILIDADE. 

- ELABORAR E PUBLICITAR INFORMACIÓN PROPIA 

DERIVADA DE INFORMACIÓN OBTIDA A TRAVÉS DE 

MEDIOSTECNOLÓXICOS. 

  

 

Comunicación 
audiovisual 

- UTILIZAR AS DISTINTAS CANLES DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL PARA TRANSMITIR INFORMACIÓNSDIVERSAS. 

- COMPRENDER AS MENSAXES QUE VEÑEN DOS MEDIOS 

DECOMUNICACIÓN. 

  

 

 
Utilización de 

ferramentas 

dixitais 

- MANEXAR FERRAMENTAS DIXITAIS PARA A CONSTRUCIÓN 

DECOÑECEMENTO. 

- ACTUALIZAR O USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS PARA 

MELLORAR O TRABALLO E FACILITAR A VIDADIARIA. 

- APLICAR CRITERIOS ÉTICOS NO USO DAS TECNOLOXÍAS. 
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COMPETENCIA 

 

 

 

 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

INDICADORES 

 

 

 

 
Respecto polas 

manifestacións 

culturais propias 

e alleas 

                                DESCRITORES 

- MOSTRAR RESPECTO CARA AO PATRIMONIO CULTURAL 

MUNDIAL NAS SÚAS DISTINTAS VERTENTES

 (ARTÍSTICO-LITERARIA, ETNOGRÁFICA, CIENTÍFICO-TÉCNICA), 

E CARA ÁS PERSOAS QUE CONTRIBUÍRON AO SEU 

DESENVOLVEMENTO. 

- VALORAR A INTERCULTURALIDADE COMO UNHA FONTE 

DE RIQUEZA PERSOAL E CULTURAL. 

- APRECIAR OS VALORES CULTURAIS DO PATRIMONIO 

NATURAL E DA EVOLUCIÓN DO PENSAMENTOCIENTÍFICO. 

  

 

 

EXPRESIÓN 
CULTURAL E 
ARTÍSTICA 

- EXPRESAR SENTIMENTOS E EMOCIÓNS MEDIANTE 

CÓDIGOSARTÍSTICOS. 

- APRECIAR A BELEZA DAS EXPRESIÓNS ARTÍSTICAS E AS 

MANIFESTACIÓNS DE CREATIVIDADE E GUSTO POLA ESTÉTICA 

NO ÁMBITOCOTIÁN. 

- ELABORAR TRABALLOS EPRESENTACIÓNS CON SENTIDO 
ESTÉTICO. 

 

COMPETENCIAS 

SOCIAIS E 

CÍVICAS 

EDUCACIÓN CÍVICA 

E CONSTITUCIONAL 
- COÑECER AS ACTIVIDADES HUMANAS, ADQUIRIR UNHA 

IDEA DA REALIDADE HISTÓRICA A PARTIR DE DISTINTAS 

FONTES, E IDENTIFICAR AS IMPLICACIÓNS QUE TEN VIVIR 

NUN ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DEREITO 

REFERENDADO POR UNHA CONSTITUCIÓN. 

- APLICAR DEREITOS E DEBERES DA CONVIVENCIA CIDADÁ 

NO CONTEXTO DA ESCOLA. 

 
Relación cos demais - DESENVOLVER CAPACIDADE DE DIÁLOGO COS DEMAIS EN 

SITUACIÓNS DE CONVIVENCIA E TRABALLO E PARA A 

RESOLUCIÓN DECONFLITOS. 

- MOSTRAR DISPOÑIBILIDADE PARA A PARTICIPACIÓN 

ACTIVA EN ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓNESTABLECIDOS. 

- RECOÑECER RIQUEZA NA DIVERSIDADE DE OPINIÓNS E 

IDEAS. 
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COMPETENCIA INDICADORES 
Compromiso social 

                                     DESCRITORES 

- APRENDER A COMPORTARSE DESDE O COÑECEMENTO 

DOS DISTINTOSVALORES. 

- CONCIBIR UNHA ESCALA DE VALORES PROPIA E ACTUAR 

CONFORME AELA. 

- EVIDENCIAR PREOCUPACIÓN POLOS MÁIS 

DESFAVORECIDOS E RESPECTO AOS  DISTINTOS RITMOS 

EPOTENCIALIDADES. 

- INVOLUCRARSE OU PROMOVER ACCIÓNS CUN 

FINSOCIAL. 

 

 

 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA 

E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

Autonomía personal 

- OPTIMIZAR RECURSOS PERSOAIS APOIÁNDOSE 

NAS FORTALEZASPROPIAS. 

- ASUMIR AS RESPONSABILIDADES 

ENCOMENDADAS E DAR CONTADELAS. 

- SER CONSTANTE NO TRABALLO, SUPERANDO 

ASDIFICULTADES. 

- DIRIMIR A NECESIDADE DE AXUDA EN FUNCIÓN DA 

DIFICULTADE DATAREFA. 

  

 

 
 

LIDERAZGO 

- XESTIONAR O TRABALLO DO GRUPO COORDINANDO 

TAREFAS ETEMPOS. 

- CONTAXIAR ENTUSIASMO POLA TAREFA E TER 

CONFIANZA NAS POSIBILIDADES DE 

ALCANZAROBXECTIVOS. 

- PRIORIZAR A CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS GRUPAIS 

SOBRE OS INTERESESPERSOAIS. 
 

  

 

 
 

CREATIVIDADE 

- XERAR NOVAS E DIVERXENTES POSIBILIDADES DESDE 

COÑECEMENTOS PREVIOS DUNTEMA. 

- CONFIGURAR UNHA VISIÓN DE FUTURO REALISTA 

EAMBICIOSA. 

- ATOPAR POSIBILIDADES NA CONTORNA QUE OUTROS 

NONAPRECIAN. 
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COMPETENCIA      INDICADORES 

 

 

 

 

Emprendemento 

                                                         DESCRITORES 

-OPTIMIZAR O USO DE RECURSOS MATERIAIS E PERSOAIS 

PARA A CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS. 

- MOSTRAR INICIATIVA PERSOAL PARA INICIAR OU 

PROMOVER ACCIÓNSNOVAS. 

- ASUMIR RISCOS NO DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS 

OU OSPROXECTOS. 

- ACTUAR CON RESPONSABILIDADE SOCIAL E SENTIDO 

ÉTICO NOTRABALLO. 

 

 

 

 

APRENDER A 
APRENDER 

 

 

 

 

Perfil de aprendiz 

- IDENTIFICAR POTENCIALIDADES PERSOAIS COMO 

APRENDIZ: ESTILOS DE APRENDIZAXE, INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES, FUNCIÓNS EXECUTIVAS? 

- XESTIONAR OS RECURSOS E AS MOTIVACIÓNS 

PERSOAIS EN FAVOR DA APRENDIZAXE. 

- XERAR ESTRATEXIAS PARA APRENDER EN DISTINTOS 

CONTEXTOS DEAPRENDIZAXE. 

  

 
Ferramentas 

para estimular 

o pensamento 

- APLICAR ESTRATEXIAS PARA MELLÓRAA DO 

PENSAMENTO CREATIVO, CRÍTICO, EMOCIONAL, 

INTERDEPENDENTE? 

- DESENVOLVER ESTRATEXIAS QUE FAVOREZAN A 

COMPRENSIÓN RIGOROSA DOS CONTIDOS. 

  

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN E 

AVALIACIÓN DA 

APRENDIZAXE 

- PLANIFICAR OS RECURSOS NECESARIOS E OS PASOS QUE 

SE HAN DE REALIZAR NO PROCESO DEAPRENDIZAXE. 

- SEGUIR OS PASOS ESTABLECIDOS E TOMAR DECISIÓNS 

SOBRE OS PASOS SEGUINTES EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOSINTERMEDIOS. 

- AVALIAR A CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS 

DEAPRENDIZAXE. 

- TOMAR CONCIENCIA DOS PROCESOS DE APRENDIZAXE. 
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

6.1. RELIXIÓN 1º ESO 

 

Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeneral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación 

Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMT CD AA CSC SIEE CEE 

RE1.1.1 1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que recoñece que a realidade é dada. I X   X X  X 

RE1.1.2 1.2 Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións nas que queda de manifesto que a 

realidade é don de Deus. 
B 

   
X X X 

 

RE1.2.1 2.1 Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio amoroso de Deus. I X     X  

RE1.3.1 3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación nos relatos míticos da 

antigüidade e o relato bíblico. 
I X 

     
X 

RE1.4.1 4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da creación. I X X  X    

RE1.4.2 4.2 Respecta a autonomía existente entre as explicacións, teolóxica e científica, da creación. B  X     X 

RE2.1.1 1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais acontecementos e personaxes da historia 

de Israel. 
A 

 
X X X 

  
X 

RE2.1.2 1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os beneficios desta historia para a 

humanidade. 
B 

    
X X X 

RE2.2.1 2.1 BUSCA RELATOS BÍBLICOS E SELECCIONA XESTOS E PALABRAS DE DEUS NOS QUE IDENTIFICA A 
MANIFESTACIÓN DIVINA. 

B X   X    
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                                                                           ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                                                                                                                    COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

RE2.3.1 3.1 RECORDA E EXPLICA CONSTRUTIVAMENTE, DE MODO ORAL OU POR ESCRITO, ACCIÓNS QUE REFLICTEN O 

DESVELARSE DE DEUS PARA CO POBO DE ISRAEL. 
B X 

   
X X 

 

RE3.1.1 1.1 Identifica e clasifica de xeito xustificado as diferenzas entre a natureza divina e humana de Xesús nos 

relatos evanxélicos. 
A X 

  
X 

   

RE3.1.2 1.2 Esfórzase por comprender as manifestacións de ambas as dúas naturezas expresadas nos relatos 
evanxélicos. 

B    X    

RE3.2.1 2.1 Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos da persoa de Xesús e deseña o seu perfil. B X     X  

RE3.3.1 3.1 Ordena e explica coas súas palabras os pasos do proceso formativo dos evanxeos. I X      X 

RE4.1.1 1.1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa: sacramentos, palabra de 

Deus, autoridade e caridade. 
I X 

   
X 

 
X 

RE4.2.1 2.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito para construír a Igrexa. B     X  X 

RE4.2.2 2.2 Asocia a acción do Espírito nos sacramentos coas distintas etapas e momentos da vida. B      X X 

RE4.2.3 2.3 Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito para o crecemento da persoa. I      X  

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística. CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía. CD: Competencia dixital AA: Aprender a aprender. 

CSC: Competencia social e cívica. SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CEC: Conciencia e expresións culturais. 

Código: B= Básico, necesario para aprobar. I= Intermedio, para nota correspondente a Notable. A= Avanzado, corresponde a Sobresaínte. 
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6.2. RELIXIÓN 2º ESO 

 

Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeneral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación 

Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMT CD AA CSC SIEE CEE 

RE1.1.

1 

1.1 Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos outros seres vivos. I X   X X   

RE1.2.

1 

2.1 Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do ser humano. I X    X X  

RE1.3.

1 

3.1 Valora, en situacións do seu ámbito, a dignidade de todo ser humano con independencia 

das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 
B 

   
X X 

 
X 

RE1.4.

1 

4.1 Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación e os cambios para potenciar 

os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a paz. 
B 

    
X X X 

RE1.4.

2 

4.2 Deseña en pequeno grupo un plan de colaboración co seu centro educativo no que se inclúan polo 

menos cinco necesidades e as posibles solucións que o propio grupo levaría a cabo. 
I 

 
X 

   
X 

 

RE2.1.

1 

1.1 Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles. B X   X   X 

RE2.2.

1 

2.1 Se interesa por coñecer e valora a resposta de fe o Deus que se revela. B    X  X X 

RE2.3.1 3.1 Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sagrados mostrando 
interese pola súa orixe divina. 

B X      X 
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                                                                                                                    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                                                                                                                                          COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

RE2.4.1 4.1 Lee, localiza e esquematiza os criterios recollidos na Dei Verbum en torno á interpretación da Biblia 
valorándoos como necesarios. 

A X     X  

RE2.5.

1 

5.1 Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que se comunica, xustificando no 

grupo a selección dos textos. 
A X 

  
X X 

  

RE2.5.

2 

5.2 Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sagrados do autor divino e o autor humano. I X   X    

RE3.1.

1 

1.1 Coñece e describe as características do Deus cristián. B X      X 

RE3.1.

2 

1.2 Lee relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e contrástaos 

coas características do Deus cristián. 
I X 

 
X X 

  
X 

RE3.2.

1 

2.1 Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para alcanzar a súa identidade 

a semellanza de Deus. 
I X 

  
X X 

 
X 

RE3.3.

1 

3.1 Confecciona materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia salvífica e os 

relaciona coas verdades de fe formuladas no Credo. 
I 

  
X 

  
X 

 

RE3.4.

1 

4.1 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu significado. I X   X    

RE4.1.

1 

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

características. 
I X X X X 

   

RE4.1.

2 

1.2 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a difusión do 

cristianismo no mundo pagán. 
B X X X X 

 
X X 

RE4.2.

1 

2.1 Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. B X   X   X 

RE4.2.

2 

2.2 Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación, onde se reflicte a 

universalidade e apostolicidade da Igrexa. 
I 

  
X 

  
X X 
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COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística. CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía. CD: Competencia dixital AA: Aprender a aprender. 

CSC: Competencia social e cívica. SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CEC: Conciencia e expresións culturais. 

 

Código: B= Básico, necesario para aprobar. I= Intermedio, para nota correspondente a Notable. A= Avanzado, corresponde a Sobresaínte. 
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6.3. RELIXIÓN 3º ESO 

 

Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeneral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación 

Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMT CD AA CSC SIEE CEE 

RE1.1.

1 

1.1 Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que recoñece a esixencia humana de felicidade e 

plenitude. 
B X 

   
X 

  

RE1.2.

1 

2.1 Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos. B    X X X  

RE1.2.

2 

2.2 Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a busca de sentido. I   X   X X 

RE2.1.

1 

1.1 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado como rexeitamento ou suplantación de 

Deus. 
I X 

  
X X 

  

RE2.2.

1 

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. 
A X 

  
X 

 
X X 

RE3.1.

1 

1.1 Busca e selecciona biografía de conversos. B X  X     

RE3.1.

2 

1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo introduciu na forma de entender o 

mundo, segundo as biografías seleccionadas. 
B X 

   
X 

 
X 

RE3.2.1 2.1 Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para describir as consecuencias que na vida dos cristiáns supuxo o 

encontro con cristo 

I X  X X  X  

 

 

RE4.1.1 1.1 Busca, selecciona e presenta xustificando a experiencia dunha persoa que encontrou a Cristo na Igrexa. I X   X  X  
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                                                                              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                                                                                                COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

 

RE4.2.1 2.1 Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da plenitude de vida que neles se expresa. B X    X   

RE4.3.1 3.1 Amosa mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia cristiá foi xeradora de cultura ao longo 

da historia. 

A X   X   X 

RE4.3.2 Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, os costumes, a saúde, a educación, etc. A X    X  X 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística. CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía. CD: Competencia dixital AA: Aprender a aprender. 

CSC: Competencia social e cívica. SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CEC: Conciencia e expresións culturais. 

 

Código: B= Básico, necesario para aprobar. I= Intermedio, para nota correspondente a Notable. A= Avanzado, corresponde a Sobresaínte. 
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6.4. RELIXIÓN 4º ESO 

Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeneral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación 

Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMT CD AA CSC SIEE CEE 

RE1.1.

1 

1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) nas relixións 
 

monoteístas. 
B X 

 
X X 

   

RE1.1.

2 

1.2 Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás preguntas de 
 

sentido. 
B X 

  
X 

  
X 

RE1.2.

1 

2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixiosa. I X   X    

RE1.2.

2 

2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as relixións. I X    X X X 

RE2.1.

1 

1.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que encontra na historia de Israel. B    X   X 

RE2.1.

2 

1.2 Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos que recoñece a fidelidade de Deus. B    X  X  

RE2.2.

1 

2.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías sufridor e o Mesías político. I X      X 

RE2.2.

1 

2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías sufridor como criterio de vida. A    X X   

RE3.1.

1 

1.1 LOCALIZA, SELECCIONA E ARGUMENTA EN TEXTOS EVANXÉLICOS A CHAMADA DE XESÚS. B X   X    
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                                                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                                                                                                                                          COMPETENCIAS CLAVE ASOCIDAS    
                     
        
 

RE3.2.

1 

2.1 LE DE XEITO COMPRENSIVO UN EVANXEO, IDENTIFICA E DESCRIBE A MISIÓN SALVÍFICA DE XESÚS. B X    X   

RE3.2.

2 

2.2 Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en grupo por que 
 

continúan a misión de Xesús. 
B X 

   
X X 

 

RE4.1.

1 

1.1 Elabora xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a 
 

liberdade e de expresar a afectividade. 
I X 

  
X 

 
X X 

RE4.1.

2 

1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle ofrecen. I    X X X  

RE4.1.

3 

1.3 É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que recoñece como máis 
 

humana. 
A 

   
X X 

 
X 

RE4.2.

1 

2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece nelas a verdade. I X   X X   

RE4.2.

2 

2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo ou polo 
 

testemuño. 
B 

   
X X 

 
X 

RE4.2.

3 

2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade 
 

do ser humano. 
B X 

    
X X 

RE4.3.1 3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais do seu ámbito que colaboran na construción 
 
da civilización do amor. 

A  X   X X X 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística. CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía. CD: Competencia dixital AA: Aprender a aprender.CSC: Competencia social e 

cívica. SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CEC: Conciencia e expresións culturais. 

Código: B= Básico, necesario para aprobar. I= Intermedio, para nota correspondente a Notable. A= Avanzado, corresponde a Sobresaínte. 
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7. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

7.1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural e prepararse para o exercicio da cidadaníademocrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria 

para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así 

como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

osconflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 

coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e 

acomunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal 

e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, si houbela, na lingua cooficial da 

Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo daliteratura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeitoapropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio 

artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 

os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación emellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión erepresentación
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7.2. OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

A área de Relixión e Moral Católica se fundamenta nas esixencias que conleva desenvolver, na escola, a educación 

integral e a aplicación duns dereitos expresados na Declaración Universal de Dereitos Humanos (1948, art. 26.3); a 

Constitución española (1978, art. 27.3); o Pacto Internacional de Dereitos Humanos, Económicos, Sociais e Culturais 

(1966, art. 13.3); a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (2000, art. 10 e 14.3), etc. Ademais, está 

garantida polo acordo subscrito entre o Estado español e a Santa Sé sobre Ensino e Asuntos Culturais (3-1-1979). 

A práctica destes dereitos conleva un ensino relixioso escolar e confesional. Este ensino concrétase no, unha área de 

Relixión e Moral Católica materia específica e rigorosamente escolar, ordinaria para quen a soliciten, equiparable ao 

resto das materias no rigor científico, na formulación dos seus obxectivos e contidos, e na súa significación educativa 

dentro do currículo. Así mesmo, contribúe á formación integral do alumnado e ao pleno desenvolvemento da persoa en 

todas as súas capacidades. 

A área de Relixión Católica é unha materia opcional curricular de carácter confesional. A súa identidade resúmese nas 

súas «Finalidades Educativas» ou «Obxectivos Xerais». Estes deben ser a meta e a directriz no seu deseño e o seu 

desenvolvemento curricular (realización da programación xeral de curso, de cada unidade didáctica, etc.). As seguintes 

Finalidades educativas da Educación Secundaria», sinalan as metas finais a que deben conducir todo curso e unidade 

didáctica de Relixión Católica. 

 

 

7.3. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, e iso partindo da experiencia humana e «dende» e «para» a vida 

persoal, social, relixiosa emedioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenvolvemento integral da personalidade do alumnado desde unha educación 

humanista, relixiosa e católica decalidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida desde unha educación en valores e virtudes humanas, morais, 

cívicas, democráticas, relixiosas ecristiás. 

4. Presentar a visión cristiá da persoa e a historia desde a realidade cotiá, desde o respecto e en diálogo coas 

principais relixións, antropoloxías e cosmovisións de hoxe. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e a mensaxe cristiá-católico en diálogo cos testemuños de persoas exemplares e os 

problemas e interrogantes do mundoactual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral desde a aplicación de testemuños exemplares, valores, virtudes e compromisos 

para resolver problemas humanos esociais. 

7. Desenvolver un ensino aprendizaxe da relixión que promove a apertura ao Misterio, ao sentido relixioso da vida, á 

experiencia relixiosa e á educación nafe. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida e elaborar respostas de sentido último ante 

as dificultades máis existenciais ecotiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios que melloren o medio ambiente, as relacións 

interpersonais e a vidapública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do alumnado e a súa capacidade de 

autocoñecemento, aceptación, meditación, relaxación, pazinterior? 

11. Favorecer o diálogo e a crítica construtiva entre as mensaxes relixiosas e cristiáns e a actual cultura audiovisual, 

especialmente a da televisión e as TIC. 
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12. Desenvolver a dimensión humanista e cívica do alumnado desde a ética universal dos dereitos humanos e a 

doutrina social da Igrexacatólica. 

13. Educar a intelixencia emocional para elixir e fortalecer os mellores sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, 

con Deus, cos demais e coanatureza. 

14. Coñecer a Relixión e Moral Católica desde as TIC, a investigación, a aprendizaxe cooperativo e a participación en 

equipos detraballo. 

15. Ofrecer un ensino integral da Biblia, promovendo a cultura bíblica e a aplicación dos seus ensinos para ser máis 

feliz na vida persoal esocial. 

 

7.4. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

1. Coñecer e comparar criticamente as relixións da antigüidade coa realidade, co cristianismo e cos seus principais 

valores evirtudes. 

2. Investigar e interpretar correctamente o sentido relixioso e cristián sobre a creación e a moral católica do 

medioambiente. 

3. Describir e valorar as características da Historia da Salvación e como Deus se revelase e Intervén na historia 

dahumanidade. 

4. Comprender e indicar os principais feitos da vida de Xesús de Nazaret, a súa mensaxe de salvación e os seus 

milagres, así como a súa centralidade na Historia daSalvación. 

5. Coñecer e enumerar as principais características dos Evanxeos, a moral de Xesús de Nazaret e a moral Cristián.. 

6. Expresar e valorar as características da resurrección de Xesucristo en relación cós Evanxeos, a Historia da Salvación 

e as investigacións actuais sobre a vida despois damorte. 

7. Investigar e describir as características do sacramento do Bautismo en relación con Xesucristo e a súa presenza 

naIgrexa. 

8. Coñecer e expresar as características do sacramento da Eucaristía en relación con Xesucristo e a súa presenza na 

Igrexa e namisa. 

9. Recoñecer e valorar as características da Confirmación e a presenza do Espírito Santo neste sacramento e na vida 

daIgrexa. 

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio da reflexión e a interiorización das experiencias espirituais do 

patriarca Xosé: a natureza, o autocoñecemento, a contemplación e a reflexión sobre feitos da vida diaria. 

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e a vivencia dos sentimentos de relixiosidade, 

louvanza, alegría, resurrección, oración, sacrificio, fortaleza e desexo deDeus. 

 

12. Tomar conciencia da importancia de clarificar, elixir e practicar os valores do hinduísmo e o cristianismo, as 

benaventuranzas, os Dez Mandamentos, a humanización, a confianza, a fraternidade, a esperanza, o compartir e 

aautenticidade. 

 

7.5. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1. Descubrir e coñecer o desexo do infinito e de Deus que existe no ser humano, e a diversidade de camiños persoais 

e cristiáns que existen para encontrarse conEl. 

2. Analizar e interpretar a necesidade humana de darlle sentido á propia vida e o sentido cotián e último da vida que 

dan o cristianismo e as relixiónsmonoteístas. 

3. Investigar e interpretar correctamente o pecado e os sacramentos do Perdón e da Unción deenfermos. 

4. Investigar e fundamentar correctamente a relación existente entre Xesucristo, a vocación cristiá e o sacramento da 

Ordesacerdotal. 
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5. Coñecer e aplicar a moral cristiá da vida humana en relación con Xesucristo, a Igrexa e a busca de solucións aos 

atentados actuais contra avida. 

6. Valorar a mensaxe de Xesús sobre o consumo e aplicar a moral cristiá e católica do consumo para promover un 

consumo xusto, solidario, ecolóxico ecristián. 

7. Describir e valorar a misión e a organización da Igrexa católica en relación con Xesucristo, a súa tripla misión e os 

servizos de humanización e salvación querealiza. 

8. Investigar os principais acontecementos da historia da Igrexa durante os seus primeiros quince séculos e a 

presenza de Xesucristo, que continúa ata o fin dahistoria. 

9. Recoñecer e valorar a achega fundamental da fe cristiá na creación da arte e da cultura cristiá e da humanidade. 

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio da reflexión e interiorización das experiencias de 

autocoñecemento, sentido á vida, vocación persoal, meditación eperegrinación. 

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e da vivencia dos sentimentos de choro, 

providencia, arrepentimento, fe, vida, xenerosidade, colaboración, vocación epiedade. 

12. Tomar conciencia da importancia de ter unha xerarquía de valores e de practicar os valores do perdón, a fe, o 

servizo, a celebración, a caridade, a solidariedade, a cooperación e atolerancia. 

 

7.6. OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 Identificar e comparar criticamente desde as competencias clave as características das relixións universais na 

historia e a vida cotiá. 

 Coñecer e valorar correctamente as características e achegas da experiencia relixiosa e a revelación de Deus á 

persoa e á sociedadeactual. 

 Investigar e aplicar as ensinanzas e a relación entre Deus e a historia da Igrexa desde a Idade Moderna ata a 

IdadeContemporánea. 

 Fundamentar correctamente a relación existente entre Xesucristo, o Mesías, e a moral católica da vida pública no 

mundocontemporáneo. 

 Coñecer e valorar positivamente a relación existente entre Xesucristo, a Igrexa e a súa misión salvadora e 

humanizadora de felicidade para a persoa e asociedade. 

 Comprender e aplicar as características do sacramento do Matrimonio en relación coa Igrexa, a vida persoal e a 

sociedadeactual. 

 Expresar e explicar as características, achegas actuais, aplicacións e relacións existentes entre a fe cristiá e a moral 

cristiá dasexualidade. 

 Identificar e aplicar a situacións actuais as características da autoridade e a verdade na Biblia e na Igrexa. 

 Coñecer desde as competencias clave as achegas dos cristiáns para construír a civilización do amor no mundo 

actual, e tomar concienciadelas. 

 Desenvolver a intelixencia espiritual por medio das competencias clave, a reflexión e interiorización de 

experiencias para o desenvolvemento da paz, a actitude relixiosa, o agradecemento, a práctica da fe cristiá, a 

comunicación con Xesús, a poesía amorosa, a afectividade, a verdade e a espiritualidade ecolóxica. 

 Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e a vivencia dos sentimentos de busca de sentido, 

éxtase relixiosa, aproveitamento do tempo, entrega persoal, namoramento, sinceridade, eternidade e salvar 

omatrimonio. 

 Tomar conciencia da importancia de interiorizar e practicar os valores do diálogo, fidelidade, compromiso social, 

crítica moral, coherencia persoal e cristiá, amor, verdade, seguir un bo mestre e cambiar o mundo. 

8. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
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8.1. CONTIDOS. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN 

8.1.1. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 1º ESO 

O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de Relixión para 1º da ESO: 

 

RELIXIÓN CATÓLICA – 1ºESO 

 
BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIÓNS 

1ª I 
UNIDADE 1: RELIXIÓN, REALIDADE E VALORES 

4 

A
 
V
 
A 

L 

O sentido relixioso 
do home. 

 

UNIDADE 2: DEUS, CRFEACIÓN E MORAL 
3 

II 
A revelación: Deus 

intervén na 
historia. 

UNIDADE 3: DEUS NA HISTORIA DA SALVACIÓN 

 

I 

A 

4 

C  

UNIDADE 4: DEUS NA HISTORIA DA SALVACIÓN 

 

I 

Ó 
3 

N  

2ª 
 

 
III 

Xesucristo, 
cumprimento da 

historia da 
Salvación. 

UNIDADE 5: EVANXEOS E MORAL DE XESÚS 

4 

A  

V 

A 
UNIDADE 6: EVANXEOS E RESURRECCIÓN DE XESUCRISTO 4 

LI  

UNIDADE 7: IGREXA, XESUCRISTO E BAUTISMO 

 

A  

C

I 

Ó 

3 

N  

3
 
A 

V 

 
 

IV 
Permanencia de 

Xesucristo na 
historia: a Igrexa. 

 

UNIDADE 8: IGREXA, XESUCRISTO E EUCARISTÍA 

 
6 

A   

L   
  

I   

A
 
C
I
 
Ó
N 

 

UNIDADE 9:IGREXA, ESPÍRITO SANTO E CONFIRMACIÓN 

 
5 
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8.1.2. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 2º ESO 

O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de Relixión para 2º da ESO: 

RELIXIÓN CATÓLICA – 2ºESO 

 
BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIÓNS 

1

ª

 

A

 

V

 

A

 

L 

I 

I 

O sentido relixioso 

do home. 

 
UNIDADE 1: DEUS, PERSOA E RELIXIÓN 5 

 
UNIDADE 2: DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁ 5 

A

C 

   

II 
  

I 

Ó

N 

A revelación: Deus 

intervén na historia. 
UNIDADE 3: ACCIÓN HUMANA E MORAL CATÓLICA 4 

2

ª

 

A

 

V

 

A

 

L 

I 

A

C 

I 

 
 

III 

Xesucristo, 

cumpriment o da 

historia da 

Salvación. 

 
UNIDADE 4: REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS 4 

 
UNIDADE 5: REVELACIÓN E FE CRISTIÁ 4 

 

 
UNIDADE 6: COMO INTERPRETAR A BIBLIA? 

 
3 

Ó

N 

   

3

ª

A 

V 

  
UNIDADE 7: O DEUS CRISTIÁN 4 

A 

IV 

  

  

L

 

I

 

A 

C 

Permanenci a de 

Xesucristo na 

historia: a Igrexa. 

UNIDADE 8: FE, CREDO E VIDA ETERNA 4 

  

I 
 

UNIDADE 9: A IGREXA CATÓLICA 3 

Ó    

N 
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8.1.3. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 3º ESO 

 

O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de Relixión para 3º da ESO: 

RELIXIÓN CATÓLICA – 3ºESO 

 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIÓNS 

1 

ª
 
A
 
V
 
A
 
L
 
I
 
A
 
C
 
I
 
Ó 

N 

I 
UNIDADE 1: A PERSOA BUSCA A DEUS 

4 

O sentido  

UNIDADE 2: O SENTIDO CRISTIÁN DA VIDA 

 
relixioso do home. 3 

 

UNIDADE 3: PECADO, PERDÓN E UNCIÓN 

4 

II 
 

A revelación: 

UNIDADE 4: XESUCRISTO, VOCACIÓN E ORDE  

 

Deus intervén na 
historia. 

3 

2 

ª
 
A
 
V
 
A
 
L
 
I
 
A
 
C
 
I
 
Ó 

N 

 

UNIDADE 5: XESUCRISTO, MORAL E VIDA 

4 

 

III 

UNIDADE 6: XESUCRISTO, MORAL E CONSUMO 

4 

Xesucristo,  
  

cumprimento   

da historia da   

Salvación. UNIDADE 7: MISIÓN E ORGANIZACIÓN DA IGREXA 3 

3 

ª
 
A
 
V
 
A
 
L
 
I
 
A
 
C
 
I
 
Ó 

N 

  

UNIDADE 8: HISTORIA DA IGREXA 

 
6 

IV 
  

Permanencia de 

  

Xesucristo na   

historia: a   

IGREXA. UNIDADE 9: FE, ARTE. CULTURA 
5 
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8.1.4. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 4º ESO 

O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de Relixión para 4º da ESO: 

RELIXIÓN CATÓLICA – 4ºESO 

 
BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIÓNS 

1

ª

 

A 
V

 

A

L

I 

A 
C 
I 
Ó  

N 

 
I 

 
UNIDADE 1: RELIXIÓNS UNIVERSAIS 

5 

O sentido 

relixioso do 

home. 

  

UNIDADE 2: EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS 
5 

   

II 
  

A revelación: 

Deus intervén 

na historia. 

UNIDADE 3: DEUS, HISTORIA E IGREXA 4 

2

ª

 

A

 

V

 

A

L

I

A

C

I

Ó

 

N 

 
 

III 

Xesucristo, 

cumprimento da 

historia 

daSalvación. 

 
UNIDADE 4: O MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 

4 

 
UNIDADE 5: XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 

4 

 
UNIDADE 6: XESUCRISTO, SACRAMENTOS E MATRIMONIO 3 

3

ª

 

A

V 

A 
L 

I 

A 
C 

I 

Ó 

N 

  
UNIDADE 7: IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE 4 

 

IV 

  

  

Permanencia de 
 
UNIDADE 8: IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 

 
4 

Xesucristo 

na historia: a 

  

  

Igrexa.   

  
UNIDADE 9: OS CRISTIÁNS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 3 

   



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

34 

 

 

9. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

9.1. CONTIDOS MINIMOS PARA 1 º ESO 

 As relixións e ocristianismo.

 A moral católica do coidado danatureza.

 Deus revelase na Historia daSalvación.

 Mensaxe e milagres deXesús.

 A moral deXesús.

 A morte e resurrección deXesucristo.

 Liturxía eBautismo.

 Sacramento daEucaristía.

 Aconfirmación

9.2. CONTIDOS MÍNIMOS PARA 2º ESO 

 

 Deus, persoa erelixión.

 Vida cristiá e dignidade dapersoa.

 Acción humana e moralcatólica.

 Revelación e relación conDeus.

 A fecristiá.

 A interpretación daBiblia.

 Deus un etrino.

 Fe, Credo e vidaeterna.

 Identidade da Igrexacatólica.

9.3. CONTIDOS MINIMOS PARA 3º ESO 

 

 O desexo humano deDeus

 O sentido da vida para as relixiónsmonoteístas

 Os sacramentos decuración

 A vocación e aOrde

 A moral católica da vidahumana

 A moral católica doconsumo

 Misión e organizacióncatólica

 A historia da Igrexa

 A arte e a culturacristiana

9.4. CONTIDOS MINIMOS PARA 4º ESO 

 

 O diálogo con outrasrelixións

 A revelación deDeus

 Historia da Igrexa na Idade Moderna e Contemporánea

 A moral católica da vidapública

 Compromisos dos discípulos deXesús
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 Sacramentos da Igrexa. Sacramento doMatrimonio

 Moral católica dasexualidade

 Autoridadeclesial

 Misión da Igrexa nomundo

 

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Entendemos a avaliación non como un exercicio final que mida os coñecementos dos alumnos, senón como un proceso 

mediante o cal detectamos se o alumno adquiriu as capacidades expresadas nos obxectivos (e competencias básicas no 

caso da E.S.O.) 

Trátase, xa que logo, dunha avaliación continua, que se estende a todos os momentos da acción docente. Nos materiais 

de Relixión esta avaliación continua concrétase do seguinte xeito: 

As actividades iniciais de cada unidade didáctica ofrecen elementos suficientes para realizar o diagnóstico da situación 

dos alumnos (avaliación inicial). 

As actividades de estudo inclúen numerosas dinámicas que pretenden mellorar a acción docente mediante a continua 

observación e reflexión conxunta (avaliación formativa). 

É importante insistir en que a fe do alumno non é o obxectivo da avaliación, esta haberá de respectar a intimidade da 

conciencia persoal, que obriga ao educador a avaliar tan só certos aspectos do ensino relixioso: 

O aspecto fundamental da avaliación vai ser a actitude no proceso ensino-aprendizaxa, será conveniente avaliar se o 

alumno vai poñendo en práctica aquilo que é fundamental na asignatura de relixión: a adquisición de valores que son 

necesarios para unha convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo un espírito crítico esolidario. 

Así pois os procedementos e instrumentos de avaliación constan dos seguintes indicadores: 

1. Tarefas realizadas na aula e a través das atividades propostas. 

2. Traballos de clase sobre documentos escritos ou textos propostos. 

3. Observación directa do alumno (atención, participación, traballo de grupos,etc.)o traballo en  

grupo non se poderá desenvolver con normalidade debido ás recomendacións sanitarias. 

4. A comprensión do tema e a expresión domesmo. 

5. Análise, síntese, interpretación, produción, resolución de problemas e o uso dainformación. 

6. A responsabilidade, o esforzo, o respecto, o traballo en equipo, a participación, a tolerancia e a creatividade. 
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11. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 

11.1. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 

 

O currículo da área de Relixión e Moral Católica é unha síntese da mensaxe cristiá, que se adecúa á idade dos alumnos, ás 

necesidades culturais do contorno, ás demandas do sistema educativo e, por suposto, ás esixencias epistemolóxicas da 

materia. 

Contempla o fenómeno relixioso nas súas distintas dimensións: 

 A dimensión cultural e histórica: O patrimonio cultural e histórico das diferentes sociedades está cheo de sentido 

relixioso que posibilita unha mellor comprensión do mundo actual. A Relixión Católica fixo e fai grandes achegas 

nestesámbitos. 

 A dimensión humanizadora: A Relixión Católica contribúe á formación integral da persoa, colaborando no seu 

desenvolvemento, ó darlles resposta ós interrogantes do alumno/a, e ó potenciar a apertura á transcendencia, 

mediante a formación de persoas libres, críticas, creadoras esolidarias. 

 A dimensión ético-moral, que expón as esixencias morais da mensaxe cristiá. A Relixión Católica ofrece unha 

maneira de entender a vida e de actuar con coherencia respecto a unhas ideas e crenzas, mediante unha serie de 

principios evalores. 

Así pois o primeiro criterio da metodoloxía é o de partir da realidade do propio alumno. Convirá, polo 

tanto: 

 Partir do que os alumnos e alumnas coñecen e pensan sobre un temaconcreto. 
Conectar cos seus intereses enecesidades. 

 Propoñerlles, de forma atractiva, unha finalidade e utilidade claras para as novas aprendizaxes, que xustifiquen o 

esforzo e a dedicación persoal que se lles vaiesixir. 

 Manter unha coherencia entre as intencións educativas e as actividades que se realizan naaula. 

Favorece-la aplicación e a transferencia das aprendizaxes á vidareal. 

Para todo iso, resulta fundamental o uso dunha linguaxe accesible e comprensible para os alumnosénticos protagonistas 

da aprendizaxe, que os introduza na comprensión e na asimilación do vocabulario básico da Relixión Católica e das 

diferentes relixións. 

 

Un segundo criterio da metodoloxía é que ha de ser crítica: Preténdese que o alumnado:: 

 

 Aprenda a valorar o feito relixioso, o bo que hai noutras relixións e a respectar a dignidade sagrada de todos os 

seres humanos. 

 Descubra unha visión xeral do que supuxo e como influíu a relixión ó longo da historia e coñeza que esta foi un 

elemento integrante da cultura e da vida dahumanidade. 

 Adquira uns criterios e uns valores fundamentais para a interpretación, asimilación e vivencia da propia historia e 

do mundo no que estáinmerso. 
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 Obteña unha visión harmónica do mundo e da vida humana que lle posibilite ser máis feliz e cidadán libre e 

responsable, construtor de verdadeira convivencia e dunha sociedade enpaz. 

Aprender supón modificar e enriquece-los esquemas de coñecemento de que dispoñemos para comprender mellor a 

realidade e actuar sobre ela polo que o outro criterio metodolóxico é o da pluralidade. 

Faise fincapé no uso dunha pluralidade de medios, especialmente análise, debates, exposicións..., para evocar 

experiencias, presentar contidos relixiosos e para axudar ó alumno/a a descubrir e a expresar con espírito crítico e 

construtivo o que foi descubrindo e, á vez, aprenda a respectar e valorar os criterios e as achegas dos demais e se vaia 

abrindo a unha sociedade pluralista. 

Para implementar esta área, contamos en cada curso da E.S.O. cunha Carpeta de recursos, na que se ofrecen actividades 

de reforzo, de ampliación e de avaliación, ademais doutros recursos, correspondentes a cada unha das unidades 

didácticas do libro. 

Sempre tendo en conta que a relixión é unha disciplina entre as outras e coas outras polo que un cuarto criterio é que ha 

de seguirse unha metodoloxía interdisciplinar. 

Non pode ser unha materia aparte, senón que ha de estar íntimamente relacionada coas demais áreas curriculares. De aí 

a importancia da globalización e interdisciplinariedade, procurando entrar en contacto coa cultura concreta, en diálogo 

aberto cos outros campos do saber. Dun modo especial coas áreas que van en procura dunha síntese coherente e 

integradora da personalidade do alumno. 

 

12. MATERIAIS E RECURSOS 

 

A materia observará e concretará os principios de carácter psicopedagóxico que constitúen a referencia esencial para 

unha formulación curricular coherente e integradora entre todas as disciplinas dunha etapa que debe respectar un 

carácter común á vez que respectuoso coas diferenzas individuais. Son os seguintes: 

 A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o desenvolvemento da 

actividade construtiva do alumno. Terá como referente o desenvolvemento das competencias básicas da 

educaciónbásica. 

 Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno, o que significa considerar tanto as súas capacidades como 

os seus coñecementosprevios. 

 Orientaremos a nosa acción a estimular no alumno a capacidade de aprender aaprender. 

 Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais esignificativas. 

 Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades doalumnado. 

 Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación pedagóxica, que 

proporcione ao alumno información sobre o seu proceso de aprendizaxe e permita a participación do alumno no 

mesmo a través da autoavaliación e acoavaliación. 

 Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización e de autonomía doalumno. 

Os contidos da materia preséntanse organizados en conxuntos temáticos de carácter analítico e disciplinar. No entanto, 

estes conxuntos integraranse na aula a través de unidades didácticas que favorecerán a materialización do principio de 

interdisciplinariedade e intradisciplinariedade. 

Recursos didácticos a empregar: 
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1) Explicación por parte doprofesor/a. 

2) Recursos doDepartamento. 

3) Catecismo da IgrexaCatólica. 

4) Biblia. 

5) Revistas, diarios, información do TerceiroMundo. 

6) Encíclicas. Documentos do Concilio VaticanoII. 

7) Comentarios de texto  

8) Películas. 

9) Recursos on-line. 

10) Exposición en paneis,murais. 

11) Diversos recursos lúdicos (crucigramas, sopas deletras...) 

12) Cancións e actividadesmusicais. 

13) Xogos e dinámicasgrupais.Durante as restricions de tipo sanitário quedarán eliminadas. 

14) Presentacións enPower-Point. 

15) Exercicios devalores. 

16) Bibliografía na biblioteca doInstituto. 

13. LIBROS DE TEXTO A EMPREGAR 

 

No presente curso non haberá libro obrigatorio para a materia de Relixión, utilizaremos em tódolos cursos a ferramenta edixgal. 

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

EN AZUL OS TEMAS QUE TRATAREMOS EN CASO DE CHEGAR A CALQUERA DOS ESCENARIOS 

NON PRESENCIAIS. 

1° ESO 

 

CONTID
OS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

A REALIDADE CREADA E OS 
CONTECEMENTOS SON 
SIGNO DE DEUS. 

1. Recoñecer e valorar que a realidade 
é don deDeus. 

2.  Identificar a orixe divina da 
realidade. 

3. Contrastar a orixe da creación nos 
diferentes relatos relixiosos acerca 
dacreación. 

 EXPRESA POR ESCRITO SUCESOS 
IMPREVISTOS NOS QUE TEN RECOÑECER 
QUE A REALIDADE ÉDADA. 

 AVALÍA, COMPARTINDO COS SEUS 
COMPAÑEIROS, SUCESOS E SITUACIÓNS 
NAS QUE QUEDA DE MANIFESTO QUE A 
REALIDADE É DON DEDEUS. 

 
4. Diferenciar a explicación teolóxica e 

científica da creación. 

2.1 ARGUMENTA A ORIXE DO MUNDO E A 
REALIDADE COMO FROITO DO 
DESIGNIO AMOROSO DE DEUS. 

  3.1 RELACIONA E DISTINGUE, 
EXPLICANDO COAS SÚAS PALABRAS, A 
ORIXE DA CREACIÓN NOS RELATOS 
MÍTICOS DA ANTIGÜIDADE E O 
RELATOBÍBLICO. 
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  4.1 COÑECE E SINALA AS DIFERENZAS 
ENTRE A EXPLICACIÓN TEOLÓXICA E 
CIENTÍFICA DA CREACIÓN. 

  4.2 RESPECTA A AUTONOMÍA EXISTENTE 
ENTRE AS EXPLICACIÓNS, TEOLÓXICA E 
CIENTÍFICA, DACREACIÓN. 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

A HISTORIA DE ISRAEL: 
ELECCIÓN, ALIANZA, 
MONARQUÍA E 
PROFETISMO. 

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

1. 1 COÑECE, INTERPRETA E CONSTRÚE UNHA 
LIÑA DO TEMPO COS PRINCIPAIS 
ACONTECEMENTOS E PERSONAXES DA 
HISTORIA DE ISRAEL. 

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

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

1.2 MOSTRA INTERESE POLA HISTORIA DE ISRAEL 
E DIALOGA CON RESPECTO SOBRE OS 
BENEFICIOS DESTA HISTORIA PARA A 
HUMANIDADE. 

2.1 BUSCA RELATOS BÍBLICOS E SELECCIONA 
XESTOS E PALABRAS DE DEUS NOS QUE 
IDENTIFICA A MANIFESTACIÓN DIVINA. 

3.1RECUERDA E EXPLICA CONSTRUTIVAMENTE, 
DE MODO ORAL OU POR ESCRITO, ACCIÓNS 
QUE REFLICTEN O DESVELARSE DE DEUS PARA 
CO POBO DE ISRAEL. 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA 
SALVACIÓN 

 

A DIVINDADE E 
HUMANIDADE DE XESÚS. 

OS EVANXEOS: 
TESTEMUÑO E ANUNCIO. 

COMPOSICIÓN
 
DOS EVANXEOS. 

1. DISTINGUIR EN XESÚS OS TRAZOS DA 
SÚA NATUREZA DIVINA EHUMANA. 

2. IDENTIFICAR A NATUREZA E 
FINALIDADE DOSEVANXEOS. 

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. 

1.2 ESFÓRZASE POR COMPRENDER AS 
MANIFESTACIÓNS DE AMBAS AS DÚAS 
NATUREZAS EXPRESADAS NOS RELATOS 
EVANXÉLICOS. 

 2.1 RECOÑECE A PARTIR DA LECTURA DOS TEXTOS 
EVANXÉLICOS OS TRAZOS DA PERSOA DE XESÚS 
E DESEÑA O SEU PERFIL. 

 3.1 ORDENA E EXPLICA COAS SÚAS PALABRAS OS 
PASOS DO PROCESO FORMATIVO 
DOSEVANXEOS. 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A 
IGREXA 

A  IGREXA, PRESENZA DE XESUCRISTO NAHISTORIA. 

O ESPÍRITO SANTO EDIFICA 
CONTINUAMENTE A 
IGREXA. 

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe naIgrexa. 

2. Recoñecer que a acción do Espírito 
Santo dá vida áIgrexa. 

1.1 SINALA E EXPLICA AS DISTINTAS FORMAS DE 
PRESENZA DE XESUCRISTO NA IGREXA: 
SACRAMENTOS, PALABRA DE DEUS, AUTORIDADE 
E CARIDADE. 

2.1 COÑECE E RESPECTA QUE OS SACRAMENTOS SON 
ACCIÓN DO ESPÍRITO PARA CONSTRUÍR A IGREXA. 

 2.2 ASOCIA A ACCIÓN DO ESPÍRITO NOS 
SACRAMENTOS COAS DISTINTAS ETAPAS E 
MOMENTOS DA VIDA. 
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 2.3 TOMA CONCIENCIA E APRECIA A ACCIÓN DO 

ESPÍRITO PARA O CRECEMENTO DA PERSOA. 

2º ESO 

 

CONTID
OS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 1ª AVALIACIÓN 

 

A PERSOA HUMANA, 
CRIATURA DE DEUS 

LIBRE E INTELIXENTE. 

O FUNDAMENTO DA 
DIGNIDADE DA 

PERSOA. 

O SER HUMANO 
COLABORADOR DA 

CREACIÓN DE DEUS. 

 

1. Establecer diferenzas entre o ser 
humano creado a imaxe de Deus e os 
animais. 

2. Relaciona a condición de criatura 
coa orixedivina. 

3. Explicar a orixe da dignidade do ser 
humano como criatura deDeus. 

4. Entender o sentido e a finalidade da 
acciónhumana.. 

 

1.1 ARGUMENTA A DIGNIDADE DO SER HUMANO 
EN RELACIÓN AOS OUTROS SERES VIVOS. 

2.1 DISTINGUE E DEBATE DE FORMA XUSTIFICADA 
E RESPECTUOSA A ORIXE DO SER HUMANO. 

3.1 VALORA, EN SITUACIÓNS DA SÚA CONTORNA, 
A DIGNIDADE DE TODO SER HUMANO CON 
INDEPENDENCIA DAS CAPACIDADES FÍSICAS, 
COGNITIVAS, INTELECTUAIS, SOCIAIS, ETC. 

 CLASIFICA ACCIÓNS DO SER HUMANO QUE 
RESPECTAN OU DESTRÚEN ACREACIÓN. 

 DESEÑA EN PEQUENO GRUPO AS ACTIVIDADES 
GRUPAIS QUEDAN ANULADAS UN PLAN DE 
COLABORACIÓN CO SEU CENTRO EDUCATIVO NO 
QUE SE INCLÚAN POLO MENOS CINCO NECESIDADES 
E AS POSIBLES SOLUCIÓNS QUE O PROPIO GRUPO 
LEVARÍA A CABO. 

 

 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA - 1ª AVALIACIÓN 

 

A ACEPTACIÓN DA 
REVELACIÓN: A FE. 

 

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

1.1 BUSCA E ELIXE PERSONAXES SIGNIFICATIVOS 
DO POBO DE ISRAEL E IDENTIFICA E ANALIZA A 
RESPOSTA DE FE NELES. 

ORIXE, COMPOSICIÓN E 
INTERPRETACIÓN DOS 
LIBROS SACROS. 

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

3. Coñecer e definir a estrutura e 
organización daBiblia. 

2.1 INTERÉSASE POR COÑECER E VALORA A 
RESPOSTA DE FE AO DEUS QUE SE REVELA. 

3.1 IDENTIFICA, CLASIFICA E COMPARA AS 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DOS LIBROS 
SACROS MOSTRANDO INTERESE POLA SÚA 
ORIXEDIVINA. 

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

5. Recoñecer na inspiración a orixe da 
sacralidade do textobíblico. 

4.1 LE, LOCALIZA E ESQUEMATIZA OS CRITERIOS 
RECOLLEITOS NA DEI VERBUM AO REDOR DA 
INTERPRETACIÓN DA BIBLIA VALORÁNDOOS COMO 
NECESARIOS. 

5.1 DISTINGUE E SINALA EN TEXTOS BÍBLICOS A 
PRESENZA DUN DEUS QUE SE COMUNICA, 
XUSTIFICANDO NO GRUPO A SELECCIÓN 
DOSTEXTOS. 

  5.2 COÑECE E XUSTIFICA POR ESCRITO A EXISTENCIA 
NOS LIBROS SACROS DO AUTOR DIVINO E O AUTOR 
HUMANO. 
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BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN - 2ª AVALIACIÓN 

 

DEUS REVÉLASE EN 
XESUCRISTO. DIVOS UN E 
TRINO. 

O CREDO, SÍNTESE DA 
ACCIÓN SALVÍFICA DE DEUS 
NA HISTORIA. 

 

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

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

3. Descubrir o carácter histórico da 
formulación de Credocristián. 

 

 COÑECE E DESCRIBE AS CARACTERÍSTICAS DO 
DEUS CRISTIÁN. 

 LE RELATOS MITOLÓXICOS, LOCALIZA TRAZOS 
DAS DIVINDADES DAS RELIXIÓNS POLITEÍSTAS E 
CONTRÁSTAOS COAS CARACTERÍSTICAS DO 
DEUSCRISTIÁN. 

2.1 RECOÑECE, DESCRIBE E ACEPTA QUE A PERSOA 
HUMANA NECESITA DO OUTRO PARA ALCANZAR A 
SÚA IDENTIDADE A SEMELLANZA DE DEUS. 

 4. Recoñecer as verdades da fe cristina 
presentes noCredo. 

3.1 CONFECCIONAR MATERIAIS ONDE SE 
EXPRESAN OS MOMENTOS RELEVANTES DA 
HISTORIA SALVÍFICA E RELACIÓNAOS COAS 
VERDADES DE FE FORMULADAS NO CREDO. 

  4.1 CLASIFICA AS VERDADES DE FE CONTIDAS NO 
CREDO E EXPLICA O SEU SIGNIFICADO. 

 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA - 3ª AVALIACIÓN 

 

EXPANSIÓN DA 
IGREXA, AS PRIMEIRAS 
COMUNIDADES. 

AS NOTAS DA IGREXA. 

 

1. COMPRENDER A EXPANSIÓN 
DO CRISTIANISMO A TRAVÉS DAS 
PRIMEIRAS 
COMUNIDADESCRISTIÁS. 

2. XUSTIFICAR QUE A IGREXA É 
UNHA,SANTA, CATÓLICA EAPOSTÓLICA. 

 

 LOCALIZA NO MAPA OS LUGARES DE ORIXE DAS 
PRIMEIRAS COMUNIDADES CRISTIÁS E DESCRIBE AS 
SÚAS CARACTERÍSTICAS. 

 RECONSTRÚE O ITINERARIO DAS VIAXES DE 
SAN PABLO E EXPLICA COAS SÚAS PALABRAS A 
DIFUSIÓN DO CRISTIANISMO NO MUNDOPAGÁN. 

 DESCRIBE E VALORA A RAÍZ DA UNIDADE 
ESANTIDADE DAIGREXA. 

 ELABORA MATERIAIS, UTILIZANDO AS 
TECNOLOXÍASDA INFORMACIÓN E A 
COMUNICACIÓN, ONDE SE REFLICTEA 

 

  UNIVERSALIDADE E APOSTOLICIDAD DA IGREXA. 
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3º ESO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

A NATUREZA HUMANA DESEXA O 
INFINITO. 

A BUSCA DE SENTIDO NA 
EXPERIENCIA DA ENFERMIDADE, A 

MORTE, A DOR, ETC. 

1. Recoñecer o desexo de plenitude que 
ten apersoa. 

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

1.1 EXPRESA E COMPARTE EN GRUPO 
SITUACIÓNS OU CIRCUNSTANCIAS 
NAS QUE RECOÑECE A ESIXENCIA 
HUMANA DE FELICIDADE E 
PLENITUDE. 

2.1 ANALIZA E VALORA A EXPERIENCIA 
PERSOAL FRONTE A FEITOS BELOS E 
DOLOROSOS. 

  2.2 SELECCIONA ESCENAS DE PELÍCULAS 
OU DOCUMENTAIS QUE MOSTRAN A 
BUSCA DE SENTIDO. 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

A RUPTURA DO HOME CON DEUS POLO 
PECADO. 

O RELATO BÍBLICO DO PECADO 
ORIXINAL. 

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

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. 

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. 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA 
SALVACIÓN 

A PERSOA TRANSFORMADA POLO 
ENCONTRO CON XESÚS. 

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 pertenza a Cristo 
leva consigo unha nova forma de 
comportarse navida. 

 BUSCA E SELECCIONA BIOGRAFÍA DE 
CONVERSOS. 

 EXPRESA XUÍZOS RESPECTUOSOS SOBRE 
A NOVIDADE QUE O ENCONTRO CON 
CRISTO INTRODUCIU NA FORMA DE 
ENTENDER O MUNDO, SEGUNDO AS 
BIOGRAFÍAS SELECCIONADAS. 

  2.1 CREA E COMPARTE TEXTOS, 
VÍDEOCLIPS, CURTOS, PARA 
DESCRIBIR AS CONSECUENCIAS QUE 
NA VIDA DOS CRISTIÁNS SUPUXO O 
ENCONTRO CON CRISTO. 
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BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

 

A IGREXA, LUGAR DE ENCONTRO 
CON CRISTO. 

EXPERIENCIA DE PLENITUDE NO 
ENCONTRO CON CRISTO. 

A EXPERIENCIA DE FE XERA UNHA 
CULTURA. 

1. TOMAR CONCIENCIA DO VÍNCULO 
INDISOLUBLE ENTRE O ENCONTRO 
CON CRISTO E A PERTENZA 
ÁIGREXA. 

2. VALORAR CRITICAMENTE A 
EXPERIENCIA DE PLENITUDE QUE 
PROMETECRISTO. 

3. IDENTIFICAR NA CULTURA A 
RIQUEZA E A BELEZA QUE XERA 
AFE. 

1. 1 BUSCA, SELECCIONA E PRESENTA 
XUSTIFICANDO A EXPERIENCIA 
DUNHA PERSOA QUE ENCONTROU A 
CRISTO NA IGREXA. 

2.1 ESCOITA TESTEMUÑOS DE 
CRISTIÁNS E DEBATE CON RESPECTO 
ACERCA DA PLENITUDE DE VIDA QUE 
NELES SE EXPRESA. 

 DEMOSTRA MEDIANTE EXEMPLOS 
PREVIAMENTE SELECCIONADOS QUE A 
EXPERIENCIA CRISTIÁ FOI XERADORA DE 
CULTURA AO LONGO DAHISTORIA. 

 DEFENDE DE FORMA RAZOADA A 
INFLUENCIA DA FE NA ARTE, O 
PENSAMENTO, OS COSTUMES, A SAÚDE, 
A EDUCACIÓN,ETC. 

 

4º ESO 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME - 1ª AVALIACIÓN 

 

AS RELIXIÓNS: PROCURA DO 
SENTIDO DA VIDA. 

PLENITUDE NA EXPERIENCIA 
RELIXIOSA: A REVELACIÓN DE DEUS 
NA HISTORIA. 

 

1. Aprender e memorizar os principais 
trazos comúns dasrelixións. 

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

. 

 

 IDENTIFICA E CLASIFICA OS TRAZOS 
PRINCIPAIS (ENSINO, COMPORTAMENTO 
E CULTO) NAS RELIXIÓNSMONOTEÍSTAS. 

 BUSCA INFORMACIÓN E PRESENTA AO 
GRUPO AS RESPOSTAS DAS DISTINTAS 
RELIXIÓNS ÁS PREGUNTAS DESENTIDO. 

 RAZOA POR QUE A REVELACIÓN É A 
PLENITUDE DA EXPERIENCIARELIXIOSA. 

 ANALIZA E DEBATE AS PRINCIPAIS 
DIFERENZAS ENTRE A REVELACIÓN DE 
DEUS E AS RELIXIÓNS. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA - 1ª AVALIACIÓN 
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A FIDELIDADE DE DEUS Á ALIANZA 
CO SER HUMANO. 

A FIGURA MESIÁNICA DO SERVO DE 
YHWH. 

 

1. RECOÑECER E VALORAR AS 
ACCIÓNSDE DEUS FIEL AO LONGO 
DAHISTORIA. 

 
2. COMPARAR E APRECIAR A 
NOVIDADE ENTRE O MESÍAS 
SUFRINTE E O MESÍAS POLÍTICO. 

 

 IDENTIFICA E APRECIA A 
FIDELIDADE PERMANENTE DE DEUS 
QUE ATOPANA HISTORIA DEISRAEL. 

 TOMA CONCIENCIA E AGRADECEOS 
MOMENTOS DA SÚA HISTORIA NOS 
QUE RECOÑECE A FIDELIDADE 
DEDEUS. 

 IDENTIFICA, CLASIFICA E COMPARA 
OS TRAZOS DO MESÍAS SUFRINTE E 
OMESÍAS POLÍTICO. 

 ESFÓRZASE POR COMPRENDER A 
NOVIDADE DO MESÍAS 
SUFRINTECOMO CRITERIO DEVIDA. 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN - 2ª AVALIACIÓN 

 

A CHAMADA DE XESÚS A COLABORAR 
CON EL XERA UNHACOMUNIDADE. 

 

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 súamisión. 

 

1.1 LOCALIZA, SELECCIONA E 
ARGUMENTA EN TEXTOS EVANXÉLICOS 
A CHAMADA DE XESÚS. 

 LE DE MANEIRA COMPRENSIVA UN 
EVANXEO, IDENTIFICA E DESCRIBE A 
MISIÓN SALVÍFICA DEXESÚS. 

 BUSCA E IDENTIFICA PERSOAS QUE 
ACTUALIZAN HOXE A MISIÓN DE XESÚS E 
EXPÓN EN GRUPO POR QUE CONTINÚAN 
A MISIÓN DEXESÚS. 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA - 3ª AVALIACIÓN 
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A PERTENZA A CRISTO NA IGREXA 
ILUMINA TODAS AS DIMENSIÓNS DO 
SER HUMANO. 

A AUTORIDADE ECLESIAL AO 
SERVIZO DA VERDADE. 

A MISIÓN DO CRISTIÁN NO 
MUNDO: CONSTRUÍR A 
CIVILIZACIÓN DO AMOR. 

 

1. DESCUBRIR E VALORAR QUE CRISTO 
XERA UNHA FORMA NOVA DE USAR A 
RAZÓN E A LIBERDADE, E DE EXPRESAR 
A AFECTIVIDADE DAPERSOA. 

2. DISTINGUIR QUE A AUTORIDADE 
ESTÁ AO SERVIZO DAVERDADE. 

3. RELACIONAR A MISIÓN DO CRISTIÁN 
COA CONSTRUCIÓN DOMUNDO. 

 

 ELABORAR XUÍZOS A PARTIR DE 
TESTEMUÑOS QUE EXEMPLIFIQUEN 
UNHA FORMA NOVA DE USAR A RAZÓN E 
A LIBERDADE E DE EXPRESAR 
AAFECTIVIDADE. 

 ADQUIRE O HÁBITO DE 
REFLEXIONAR BUSCANDO O BEN ANTE 
AS ELECCIÓNS QUE SE LLEOFRECEN. 

 É CONSCIENTE DAS DIFERENTES 
FORMAS DE VIVIR A AFECTIVIDADE E 
PREFIRE A QUE RECOÑECE COMO 
MÁISHUMANA. 

 IDENTIFICA PERSOAS QUE SON 
AUTORIDADE NA SÚA VIDA E EXPLICA 
COMO RECOÑECE NELAS AVERDADE. 

 RECOÑECE E VALORA NA IGREXA 
DISTINTAS FIGURAS QUE SON 
AUTORIDADE, POLO SERVIZO OU 
POLOTESTEMUÑO. 

 LOCALIZA E XUSTIFICA TRES 
ACONTECEMENTOS DA HISTORIA NOS 
QUE A IGREXA DEFENDEU A VERDADE DO 
SER HUMANO. 

3.1 INVESTIGA E DEBATE SOBRE AS 
 

  INICIATIVAS ECLESIAIS DA SÚA 
CONTORNA QUE COLABORAN NA 
CONSTRUCIÓN DA CIVILIZACIÓN DO 
AMOR. 

 

 

15. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

Ó longo da avaliación realizaránse diferentes traballos para avaliar os contidos (exercicios temáticos, probas de grupo, 

test, concursos…). Cada un destes exercicios será puntuado cunha nota do 0 ó 10. A nota media de todos eles constituirá 

a nota final da avaliación. 

 

 Cada avaliación puntuarase de 1 a10. 

 

 A avaliación serácontinua. O alumnado partirá da calificación máxima de 10 puntos ós que se irán restando puntos no 

caso de que nos procedementos de avaliación a nota acadada non sexa a máxima. 
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16. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Esta será continua a través dos traballos de clase correspondentes os temas de cada avaliación. 

 

 Participación oral que se faga naclase. 

 Bo estado do material. 

 Participación activa en traballos sobre folletos, libros, vídeos, etc realizados na aula ounacasa. 

 Participación activa en concursos, dinámicas e xogos individuais ou en grupo preparados polo alumnado ou 

poloprofesor. 

 Interese e laboriosidade naaula. 

 Integración nogrupo. 

17. SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: 

 

 Observación do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso de aprendixaje correcto eaxeitado. 

 Realización de exercicios sobre cada tema que sexa explicado naaula. 

 Realización de traballos, ben en grupoO desenvolvemento de proxectos grupáis presenciais quedan  

cancelados durante a pandemia, non así as posibles actividades grupáis que vía on-line se poidan plantexar, ben de 

forma individual, en diferentes formatos, para descubrir á súa capacidade de síntese, atención, potenciación da 

memoria,etc. 

 Realización de diferentes actividades na aula que permitan ós /as alumnos/as asimilar os diferentes contidos: 

lectura, realización de esquemas e resúmenes, debuxos, elaboración derelatos. 

 

18. CRITERIOS DE AVALIACION 

 

Á hora de avaliar se terán en conta os seguintes criterios: 

18.1. A ASISTENCIA SERÁ OBRIGATORIA PARA PODER SUPERAR A MATERIA. 

O curso estructurase en tres avaliacións que serán cualificadas cunha nota numérica enteira, a cualificación obtida será 

unha nota de 1 a 10, sendo a nota mínima para aprobar dun 5. 

 

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 

 

18.2. TRABALLO PERSOAL DO ALUMNO/A 

No aula o alumno traballa facendo fincapé na oralidade.supón o 20 % da nota 
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18.3. PARTICIPACIÓN NA AULA 

Preguntas e/ou respostas, aclaracións, suxerencias oportunas ó profesor e compañeiros. Supón outro máximo do 60 % 

na nota. 

18.4. TRABALLO EN EQUIPO 

Traballos propostos polo profesor para facer en equipo. O desenvolvemento de proxectos grupáis presenciais quedan 

cancelados durante a pandemia, non así as posibles actividades grupáis que vía on-line se poidanplantexar, Supón ata un 20% 

da nota. 

 

Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria en Setembro á que se lle aplicarán os 

criterios mencionados anteriormente. 

19. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

19.1. MODELO PARA O PROFESORADO 
 

 
ASPECTOS A AVALIAR 

 
A DESTACAR… 

 
A MELLORAR… 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSONAL 

TEMPORALIZACIÓN DAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

   

DESENVOLVEMENTO 

DOS OBXECTIVOS 

DIDÁCTICOS 

   

MANEXO DOS CONTIDOS 

DA UNIDADE 

   

 

DESCRITORESE 

DESEMPEÑOS 

COMPETENCIAIS 

   

REALIZACIÓN DE 
TAREFAS 

   

ESTRATEXIAS 

METODOLÓXICAS 

SELECCIONADAS 

   

RECURSOS 
   

CLARIDADE NOS 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

   

USO DE DIVERSAS 

FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 

   



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

48 

 

 

EVIDENCIAS DOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

   

ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 

   

INTERDISCIPLINARIEDAD
E 

   



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

49 

 

 

19.2. MODELO PARA O DESENVOLVEMENTO DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

DESENVOLVEMENTO DA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 

 INFORMO OS ALUMNOS DOS CRITERIOS, DOS 
PROCEDEMENTOS EDOS INSTRUMENTOS DEAVALIACIÓN 

    

 INFORMO AS FAMILIAS DOS CRITERIOS, DOS PROCEDEMENTOS E 
DOSINSTRUMENTOS DEAVALIACIÓN. 

    

 FORMULO SITUACIÓNS INTRODUTORIAS PREVIAS O TEMA QUE 
VOUTRATAR. 

    

 ESTIMULO A PARTICIPACIÓN DOS ALUMNOS A PARTIR DAS 
SÚASEXPERIENCIAS. 

    

 COMUNICO A FINALIDADE DOS APRENDIZAXES, A SÚA IMPORTANCIA, 
UTILIDADEE APLICACIÓN NA VIDAREAL. 

    

 PRESENTO OS CONTIDOS DANDO UNHA VISIÓN XERAL DOTEMA     

 FACILITO A ADQUISICIÓN DE NOVOS CONTIDOS 
INTERCALANDOPREGUNTAS ACLARATORIAS,EXEMPLIFICANDO.. 

    

 Á HORA DE SELECCIONAR AS ACTIVIDADES, TEÑO EN CONTA 
QUEEXISTEN DIFERENTES TIPOS DE RITMOS EINTERESES. 

    

 FORMULO ACTIVIDADES VARIADAS. 
-INTRODUCIÓN. 
-DESENVOLVEMENTO 
-CONSOLIDACIÓN. 
-REFORZO. 
-AMPLIACIÓN 

    

 NAS ACTIVIDADES QUE PROPOÑO HAI EQUILIBRIO ENTRE 
ASACTIVIDADES INDIVIDUAIS E AS ACTIVIDADESGRUPAIS 

    

 Á HORA DE CONSTITUÍR GRUPOS REDUCIDOS , TEÑO EN CONTA 
OSSEGUINTES CRITERIOS:

 FÁGOOS A SORTEO.
 FAGO OS GRUPOS PORNIVEIS.
 FAGO GRUPOS NOS QUE OS SEUS MEMBROS TEÑEN DISTINTOSNIVEIS

    

 Á HORA DE REALIZAR AS ACTIVIDADES TEÑO EN CONTA 
AS“DINÁMICAS COOPERATIVAS2 

    

 EMPREGO TÉCNICAS METODOLÓXICAS VARIADAS: 
EXPOSITIVA,INVESTIGADORA 

    

 EMPREGO MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUAIS.     

 EMPREGO RECURSOS DIDÁCTICOS VARIADOS (AUDIOVISUAIS, 
INFORMÁTICOS…) TANTO PARA A PRESENTACIÓN DOS CONTIDOS 
COMO PARA A PRÁCTICADOS 
ALUMNOS. 

    

 COMPROBO QUE OS ALUMNOS COMPRENDEN A TAREFA QUE TEÑEN 
QUEREALIZAR: FACENDO PREGUNTAS, ESTIMULANDO A QUE VERBALICEN 
O PROCESO DURANTEA 
REALIZACIÓN DAS TAREFAS. 

    

 FACILITO ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE: COMO BUSCAR FONTES DE 
INFORMACIÓN, PASOS PARA RESOLVERCUESTIÓNS.. 

    

 REVISO E CORRIXO FRECUENTEMENTE AS ACTIVIDADES PROPOSTAS 
NA CLASEE PARA ACASA. 

    

 PROPORCIONA INFORMACIÓN O ALUMNADO SOBRE A EXECUCIÓN 
DAS TAREFASE COMOMELLORALAS. 

    

 NO CASO DE QUE OS LOGROS ACADADOS POLO ALUMNADO 
SEXANINSUFICIENTES, PROPOÑO NOVAS ACTIVIDADES QUE FACILITEN A 
SÚAADQUISICIÓN. 
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 NO CASO DE QUE OS LOGROS ACADADOS SEXAN SUFICIENTEMENTE 
ACADADOS NUN BREVE PERÍODO DE TEMPO, PROPOÑO NOVAS 
ACTIVIDADES QUE FACILITENUN 
MAIOR GRAO DE ADQUISICIÓN. 

    

 PROPOÑO ACTIVIDADES QUE POSIBILITEN ACADAR DISTINTOS GRAOS 
DEEXECUCIÓN 

    

 ADOPTO MEDIDAS DE APOIO PARA O ALUMNADO QUE 
PRESENTADESFASE CURRICULAR OU DIFICULTADES 
DEAPRENDIZAXE. 

    

 COORDÍNOME COA PROFESORA DE APOIO PARA A ADECUACIÓN 
DECONTIDOS, ACTIVIDADES, METODOLOXÍA, RECURSOS E 
ADAPTALOS OS ALUMNOSCON 
DIFICULTADES 

    

 TEÑO EN CONSIDERACIÓN AS ORIENTACIÓNS DO DEPARTAMENTO 
DEORIENTACIÓN NA ADOPCIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR CO 
ALUMNADO CONNECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. 

    

Código: 1 (nunca); 2(poucas veces); 3 (case sempre), 4(sempre). 

19.3. CUESTIONARIO SOBRE A AVALIACIÓN 
 

SOBRE A AVALIACIÓN 1 2 3 4 

 PARTICIPO ACTIVAMENTE NAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN, Á HORA 
DETOMAR DECISIÓNS COLEXIADAS NO TOCANTEA:

 PROMOCIÓN DOALUMNADO.
 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN ÁDIVERSIDADE.
 ELABORACIÓN DO CONSELLO ORIENTADOR.

    

 TEÑO EN CONTA O PROCEDEMENTO XERAL DE AVALIACIÓN EN 
RELACIÓNCO ESTABLECIDO NAPROGRAMACIÓN 

    

 REALIZO UNHA AVALIACIÓN INICIAL A COMEZO DE CURSO, O COMEZO 
DECADA UNIDADEDIDÁCTICA. 

    

 ESTABLEZO CRITERIOS OBXECTIVOS PARA AVALIAR O APRENDIZAXE 

DOALUMNADO 

    

 O ALUMNADO COÑECE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E DE 
CUALIFICACIÓN QUESE EMPREGAN 

    

 O AVALIAR UNHA ACTIVIDADE EN EQUIPO, ADEMAIS DA 
CUALIFICACIÓNGLOBAL, CADA MEMBRO DO GRUPO OBTÉN OUTRA 
INDIVIDUAL QUE É REFLEXO DA SÚA CONTRIBUCIÓN PERSOAL. 

    

 UTILIZO DIFERENTES REXISTROS DE RECOLLIDA DEDATOS. 
- LISTAS DECONTROL. 
- ESCALAS DEVALORACIÓN. 
- ANECDOTARIO. 
- DIARIOS DECLASE. 

    

 EMPREGO DIFERENTES PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DEAVALIACIÓN:
 COHERENTES COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
 ADAPTADOS A DIVERSIDADE DOSALUMNOS.
 DIFERENTES SEGÚN OS CONTIDOS TRATADOS

    

 UTILIZO DIFERENTES MEDIOS PARA INFORMAR AS FAMILIAS, Ó 
PROFESORADO EO ALUMNADO DOS RESULTADOS DAAVALIACIÓN 

    

 EMPREGO A AUTOAVALIACIÓN DOALUMNADO     

Código: 1 (nunca); 2(poucas veces); 3 (case sempre), 4(sempre). 
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4 3 2 1  INDICADORES 

 O que aprendo nunha materia aplícoo e relaciónoo conoutras. 

 Teño unha actitude positiva cara oestudo 

 Asumoresponsabilidades. 

 Adoito unha actitude respectuosa coalumnado. 

 Adoito unha actitude respectuosa coprofesorado. 

 Preocúpome por poñerme o día na materia cando falto aclase. 

 Xustifico os meus retrasos e faltas de asistencia o/atitor/-a 

 Teño frecuentemente faltas depuntualidade 

 Asisto regularme aclase. 

 As cualificacións obtidas reflicten o meu esforzo etraballo. 

 Estou satisfeito do meutraballo 

 Fago con regularidade as tarefas propostas poloprofesorado. 

 

19.4. CUESTIONARIO PARA O ALUMNADO: 

 

 

Código: 1 (nunca); 2(poucas veces); 3 (case sempre), 4(sempre). 

20. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN

 E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Os contidos son os reflectidos na programación de cada curso. 

Os alumnos coa materia pendente do curso anterior serán avaliados polo profesor que lles deu clase no curso pasado, 

para superar a materia terán que pasar duas convocatorias de exames, un cada trimestre, ou ben entregar un traballo 

periódicamente segundo o acordado co profesor. 

 

Se o alumno non acadara os obxectivos mínimos ao longo do curso poderá optar por realizar una nova proba de 

pendentes en Setembro. 



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

52 

 

 

Os materiais de reforzo para a materia pendente serán os propios do nivel e curso no que estivese matriculado o alumno. 

Nestes materiais, o profesor de Relixión determinará as actividades dos mesmos que cubran os contidos mínimos 

relativos ao nivel pendente que debe superar o alumno. O profesor coa materia pendente poderá establecer outros 

materiais de reforzo se o estima oportuno para acadar os obxectivos. 

21. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

A avaliación individualizada na materia de Relixión implica partir dunha avaliación inicial cos obxectivos seguintes: 

 Coñecer a situación inicial na que se atopa o/aalumno/a. 

 Detectar as causas ou motivos desa situación, para poderresolvela. 

 Analizar a evolución educativa e académica dende o comezo docurso. 

 Adaptar obxectivos, contidos, metodoloxías e actividades, así como criterios de avaliación en función das 

características dos/asalumnos/as. 

Esta avaliación inicial na materia de Relixión farase a nivel de clase ao comezo de curso, preferentemente na segunda 

quincena de Setembro, xa que se debe coñecer aos alumno/as cos que se vai a traballar. Para iso contamos coas 

seguintes ferramentas: 

 Probas iniciais, tendo en contas cales son os coñecementos previos dos/asalumno/as. 

 Observación naaula. 

 Información doutros profesores, expediente académicoetc. 

 Cuestionarios. 

 Listas de control,etc. 

22. MODELO DE REXISTRO DUN INFORME DE AVALIACIÓN INICIAL 

INFORME AVALIACIÓN INICIAL 

 

MATERIA: RELIXIÓN GRUPO: 
CURSO 

ACADÉMICO: 
DATA: 

Dificultades na materia de Relixión: 
 

 Falta decapacidade.

 Falta de baseacadémica.

 Problema decomprensión.

 Problema deexpresión.

 Faltas deortografía.

 

Actitude cara a materia de Relixión: 

 Traballo.

 Atención.

 Interese.

 Participación.

 Respecto.
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Medidas propostas como consecuencia dos 

resultados da Avaliación Inicial: 

 Reforzo educativo naaula. 

 Control do traballo naaula. 

 Fomentar aautoestima. 
 Integración nogrupo.

 Control deabsentismo.

 

 

 

23. MODELO DE GUIÓN PARA AS SESIÓNS DE AVALIACIÓN 

GUIÓN PARA AS SESIÓNS DE AVALIACIÓN 

MATERIA: RELIXIÓN GRUPO: 
CURSO 

ACADÉMICO: 
DATA: 

Información do titor/a sobre: 

 Información relevante dos 
informes individualizados.

 Repetidores/as.
 Ambiente sociocultural efamiliar.
 Outras informaciónsrelevantes.
 Problemas dogrupo.

 

Intercambio de información entre o 

profesorado: 

 Primeirasimpresións.

 Resultados da avaliación inicialnas 
diferentesmaterias.

 Detección de alumnado 
con dificultades 
deaprendizaxe.

 

Toma de decisións: 

 Actividades de reforzo ou adaptación 
curricular, ampliación ourecuperación.

 Exencións da 2ª linguaestranxeira 
(francés 1º e 2º deESO).

 Axuste dasprogramacións.

 Outras medidas en relación coa 

convivencia,

comportamento, asistencia...

 

Decisións e acordos sobre o proceso de 

avaliación inicial: 

 

O titor despois da sesión de avaliación, e a partir da información recompilada, cubrirá o Informe de avaliación inicial no 

XADE. 
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24. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

No caso de contar con algún alumno ou alumna que teña necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade 

física, sensorial, sobredotación ou que necesite axudas técnicas e linguaxes alternativas, seguiranse as directrices que 

marque o Plan de Atención á Diversidade do Centro. 

Todo o que se faga nesta asignatura será dacordo co diagnóstico psico-pedagóxico en estreita relación co Departamento 

de Orientación do Centro e en sintonía cos profesores compañeiros de Pedagoxía Terapeutica. 

A diversidade derivada do interese dos alumnos atenderase a través dunha metodoloxía plural para que cada alumno 

aprenda dacordo coa súa situación persoal. 

Na programación tense en conta unha serie de aspectos que permiten individualizar o máis posible o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

Para iso adóptanse as seguintes medidas: 

a) Distinguir entre contidos prioritarios, complementarios e de ampliación elexíndose en cada caso o máis 

apropiado. 

b) Propoñer variedade de actividades para un mesmo contido: non todos os alumnos realizarán as 

mesmasactividades. 

c) Utilizar metodoloxíasdiversas. 

d) Empregar materiais didácticos variados e graduados en función da súadificultade. 

e) Favorecer agrupamentos en clase que posibiliten a interacción: agrupamentos flexibles e ritmos distintos. Os 

grupos de traballo non estarán sempre formados por os mesmos alumnos senón que estarán en función da 

tarefa arealizar. 

f) Graduar as diversas aproximacións que poden darse a un mesmo criterio deavaliación. 

(Ver Anexos) 

25. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA. 

Traballaremos en cada curso os mesmos elementos transversais porque son valores irrenunciables no ensino da Relixión 

Católica pero, loxicamente, adaptados ao nivel de cada grupo e, dentro de cada grupo, axeitados ás necesidades do 

alumnado pois hai graduacións diversas no desenvolvemento dos estudantes. Os elementos transversais coa súa 

concreciónson: 

25.1. COMPRENSIÓN LECTORA E Á EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA 

 As habituais prácticas do Plan Lector doCentro. 

 Practicar constantemente estes dous elementos tanto na lectura de textos bíblicos comode 

documentos tanto en medios dixitais como enpapel. 

 Escoitar, dialogar, debater e expresar con total respecto nas interaccións entre iguais e coprofesor/a. 

25.2.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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 Dialogar, debater e expoñer temas, xuízos e opinións, respectando as regras propias dointercambio 

comunicativo e procurando non ferir a sensibilidade dos demais, adquirindo unha actitude critica construtiva 

ante as crenzas, ideoloxías e maneira de ser dosdemais. 

 Buscar solucións para chegar a aceptar e valorar aos demais e chegar a superar os conflitos que xorden 

nas relacións cotiás analizando posturas e actitudes que favorecen o vivir en paz:diálogo, aceptación, 

respecto,perdón. 

25.3. EDUCACIÓN NAS TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 Tomar conciencia dos beneficios e das vantaxes que nos achega a tecnoloxía, favorecer o progresoe 

responsabilizarnos para que este continúe para ben dahumanidade. 

 Valorar os beneficios que achega a tecnoloxía da información e valorar todos aquelesadiantos 

tecnolóxicos e científicos que axudan á realización da persoa e ó benestar dasociedade. 

 Descubrir e valorar as persoas que colaboran coa creación a través dos descubrimentos e avances tecnolóxicos 

ecientíficos. 

25.4. EMPRENDEMENTO 

 Valorar os produtos con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional eequilibrada. 

 Descubrir e analizar a influencia que os medios económicos teñen sobre as persoas en relación coa sociedade e 

tomar unha postura crítica órespecto. 

 Analizar feitos que fan referencia á sociedade desde unha visión cristiá. Coidar e favorecer todo o que axude a 

unha repartición equitativa dos bens daterra. 

25.5. EDUCACIÓN CÍVICA 

 Descubrir os valores que xorden do Evanxeo e que comprometen o cristián a colaborar no ben da sociedade e 

adquirir actitudes solidarias ecomprometidas. 

 Analizar o grao de responsabilidade persoal e doutras persoas ante a familia, a sociedade, o mundo e aCreación. 

 Recoñecer os valores éticos e morais que existen nas diversas relixións, valoralos e facer un paralelismo cos que 

xorden do Evanxeo deXesús. 

 Descubrir a maneira de colaborar xuntos na edificación da sociedade e valorar o labor da Igrexa e doutras 

institucións que colaboran desinteresadamente no ben dosdemais. 

 Reflexionar e analizar as causas que provocan situacións de marxinación e de inxustiza social e chegar a 

sensibilizarse ante as necesidades e ante os problemas dosdemais. 

25.6. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 

 Interesarse por coñecer, respectar e apreciar os compañeiros e compañeiras independentemente do seu sexo e 

da súaaparencia. 

 Colaborar con todas as persoas sexan dun ou doutrosexo. 

 Analizar o grao de aceptación ou rexeitamento que existe cara ás persoas de distinto sexo e buscar solucións 

órespecto. 

 Amosar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón 

desexo. 

 Descubrir e rexeitar as posturas extremas (machismo e feminismo) e valorar os demais indiscriminadamente. 
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26. RELACIÓN COAS DEMAIS ÁREAS 

Por ser a Relixión Católica un elemento esencial na busca de respostas ós interrogantes que o ser humano se fixo ó longo 

da historia e, por ser un ineludible feito cultural, a relixión ten unha gran relación con calquera das áreas que o alumno/a 

debe estudar. 

 

Deste xeito, na área de Relixión e Moral Católica establécese unha relación interdisciplinaria con outras áreas do 

currículo: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia; Ciencias da Natureza; Música; Educación Plástica e Visual; Matemáticas; 

Tecnoloxía; Cultura Clásica; Ética e Lingua e Literatura, Filosofía, etc. 

 

- Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. A análise da realidade histórica, xeográfica, social, económica, cultural ou 

política é imprescindible para coñecer e entender como xurdiron, como se desenvolveron e como se expresaron as 

diferentes relixións ó longo dahistoria. 

- Ciencias da Natureza. O medio físico natural constitúe o contorno co que se interrelaciona o ser humano e a fonte 

de onde este pode extraer experiencias para ir construíndo o coñecemento científico. Para a relixión, este 

coñecemento é de grande importancia de cara a comprender a vida humana e orientala desde uns criterios cristiáns. 

Entre a fe e a ciencia existe unhacomplementariedade. 

- Música. A música foi e é, na Igrexa e na historia das relixións, un dos elementos importantes de transmisión da 

mensaxe relixiosa: himnos,cantos... 

 

- Educación Plástica e Visual. A través da arte, das imaxes (pintura, escultura...), o alumno/a aprende a comprender e 

a valorar o patrimonio cultural e artístico universal, o que lle permite estruturar esistematizar os contidos da fe, 

especialmente dacatólica. 

- Matemáticas. Na análise da realidade están presentes os razoamentos lóxicos achegados desde as Matemáticas. 

Esta materia facilita as claves necesarias para a regulación de prácticas sociais concretas na repartición dos bens. A 

relixión, a partir desta análise, orienta a moral do crente e dálle claves cristiás para que a xustiza e a equidade se 

vaian facendorealidade. 

- Tecnoloxía. A través do desenvolvemento da sociedade ábrese unha nova etapa cultural na que a tecnoloxía ten 

unha grande influencia en diversos aspectos da vida humana: condicións de vida, costumes da sociedade... A relixión 

debe situarse nesa realidade e debe adaptar a mensaxe relixiosa ás novas condicións de vida e costumes, e valorar a 

técnica como medio transmisorimportante. 

- Cultura Clásica. Mediante o estudo da Cultura Clásica, sitúase ó alumno/a no contorno no que se desenvolveron as 

grandesrelixións. 

- Ética. É un dos campos cos que a relixión ten maior conexión. A ética analiza a moral humana desde o punto de vista 

da racionalidade crítica; a relixión faino desde uns valores e desde unha moral que xorde desde o seu sentido 

relixioso. A través desta moral adquírense uns criterios e valores e uns comportamentos determinados que 

comprometen o crente na construción dunha sociedade máis xusta e máis humana, segundo o querer deDeus. 

- Lingua e Literatura. A lingua interioriza e expresa as representacións culturais dunha sociedade. Considerada tamén 

como ferramenta de comunicación, ten unha importante dimensión social. A relixión, a través desta comunicación, 

expresa as súas vivencias e crenzas e descobre a mensaxe relixiosa que, por medio da Literatura, chegou a nós, en 

especial a mensaxe que está presente na Biblia, Palabra de Deus, comunicación de Deus co serhumano. 

- Filosofía. É un dos campos cos que a relixión ten maior conexión. A filosofía pretende dar unha resposta ó sentido 

da vida desde o punto de vista da racionalidade crítica; a relixión desde a verdade revelada. Entre a fe e a razón non 

existe oposición, senón complementariedade. A crítica filosófica das relixións e da fe cristiá, e os humanismos 

cristiáns do século XX, son dous aspectos fundamentais da interrelación entre ambas asmaterias. 
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27. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR 

 

O proxecto lector é un documento que integra todas as intervencións do centro destinadas ao fomento da lectura, da 

escritura e das habilidades informativas. Os obxectivos deste proxecto son: desenvolver a competencia lectora, favorecer 

a competencia literaria, educar no uso crítico da información, fomentar o hábito da lectura e apoiar a adquisición das 

competencias básicas. 

 

Dende a área de relixión realízanse diversas actividades educativas destinadas a que os nosos alumnos alcancen os 

obxectivos do proxecto lector; actividades relacionadas coa lectura, comprensión lectora, busca e tratamento da 

información, etc. Entre estas actividades podemos destacar: lecturas en voz alta, resumos, mapas conceptuais e 

esquemas, utilización de enciclopedias, dicionarios, periódicos, etc. Todo iso, a partir de lecturas axeitadas á súa idade, 

características e necesidades. Lecturas que, ademais, procuramos que lles resulten amenas e divertidas, á vez que 

educativas, xa que tratamos de introducilos no hábito da lectura. 

 

No departamento de Relixión contamos con material educativo neste sentido, e ademais contamos coa colaboración da 

biblioteca do centro. 

 

Os profesores realizan un seguimento exhaustivo destas actividades, e periodicamente avalíanas. 

 

28. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese nunha peza clave na 

educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social fai que deban estar presentes nos centros 

educativos, de modo que os alumnos adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de 

éxito a súa utilización en todos os ámbitos: educativos, familiares ou depracer. 

 

Trátase de que o alumnado, ao rematar a súa escolarización obrigatoria, alcanzara unha competencia dixital. Esta 

competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van dende o acceso á información ata a súa 

transmisión en distintos soportes unha vez tratada; todo isto tendo en conta a situación xeográfica, social e persoal do 

alumnado, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as infraestruturas dispoñibles nocentro. 

 

Dende a área de Relixión contribuímos ao logro destes obxectivos mediante a realización de diversas actividades cos 

nosos alumnos, aínda que nos atopamos ás veces coas limitacións da falta de infraestruturas abondas no centro. Entre 

outros, os nosos obxectivos son: 

 

o Contribuír a que os nosos alumnos aprendan a utilizar correctamenteInternet. 
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o Intentar que os nosos alumnos participen en foros relacionados coamateria. 

 

o Dar a coñecer e invitalos a utilizar páxinas Web relacionadas coamateria. 

o Obter, interpretar, elaborar e valorar a información de diversos tipos e opinións a través deInternet. 

 

29. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

O Departamento de Relixión contribúe ao Plan de Convivencia de centro: 

 Educando ao alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados 

coa convivencia escolar e a resolución pacífica deconflitos.

 Respectando a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e 

intimidade de tódolos membros da comunidade educativa.

 Cumprindo e facendo cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito da súacompetencia.

 Fomentando un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades complementarias e 

extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso de ensinanza- aprendizaxe.

 Mantendo a orde e velando polo axeitado comportamento do alumnado no centro, tanto na aula como fóra 

dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a convivencia.

 Informando as familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de convivencia 

por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas aorespecto.

 Controlando as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informando aos titores, segundo o 

procedementoestablecido.

Para atender ó desenvolvemento integral dos alumnos, hai que incorporar nas diferentes áreas elementos educativos 

básicos contidos nas ensinanzas transversais. 

 

Deseguido, e de forma moi breve, presentamos como se incorporan as ensinanzas transversais na área de Relixión e 

Moral Católica. 

Educación moral e cívica 

 

 Descubrir os valores que xorden do Evanxeo e que comprometen o cristián a colaborar no ben da sociedade.

 Analizar o grao de responsabilidade persoal e doutras persoas ante a familia, a sociedade, o mundo e a Creación.

 Recoñecer os valores éticos e morais que existen nas diversas relixións, valoralos e facer un paralelismo cos que 

xorden do Evanxeo deXesús.

 Descubrir a maneira de colaborar xuntos na edificación dasociedade.

 Reflexionar e analizar as causas que provocan situacións de marxinación e de inxustiza social e chegar a 

sensibilizarse ante as necesidades e ante os problemas dosdemais.

 Analizar as causas dos desequilibrios sociais e as actitudes que os cristiáns deben tomar anteeles.

 Valorar o labor da Igrexa e doutras institucións que colaboran desinteresadamente no ben dosdemais.

 Colaborar no ben da sociedade e adquirir actitudes solidarias ecomprometidas.
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Educación para a paz 

 

 Aceptarse como persoa, coas súas calidades e defectos, e adquirir actitudes de aceptación, respecto e tolerancia 

cara ás demaispersoas.

 Coñecer o contido da Declaración dos Dereitos Humanos e analizar as esixencias que emanandeles.

 Coñecer o contexto cultural doutros pobos, valoralos e adquirir unha postura derespecto.

 Descubrir feitos nos que se respectan os dereitos humanos e feitos nos que seviolan.

 Analizar posturas e actitudes que favorecen o vivir en paz: diálogo, aceptación, respecto,perdón...

 Dialogar, debater e expoñer temas, xuízos e opinións, respectando as regras propias do intercambio comunicativo 

e procurando non ferir a sensibilidade dosdemais.

 Buscar solucións para chegar a aceptar e valorar os demais e chegar a superar os conflitos que xorden nas 

relaciónscotiás.

 Coñecer a Doutrina Social da Igrexa ante os problemas que ameazan a pazmundial.

 Descubrir e valorar a historia criticamente desde unha perspectiva do tempo e das circunstancias daquelaépoca.

 Adquirir unha actitude critica construtiva ante as crenzas, ideoloxías e maneira de ser dosdemais.

 Recoñecer e valorar as iniciativas da Igrexa na construción da paz e identificar modelos de persoas construtoras de 

paz e chegar avaloralas.

 

 

Educación para a igualdade entre os sexos 

 

 Interesarse por coñecer, respectar e apreciar os compañeiros e compañeiras independentemente do seu sexo e da 

súaaparencia.

 Colaborar con todas as persoas sexan dun ou doutrosexo.

 Analizar o grao de aceptación ou rexeitamento que existe cara ás persoas de distinto sexo e buscar solucións 

órespecto.

 Amosar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón desexo.

 Descubrir e rexeitar as posturas extremas (machismo e feminismo) e valorar os demais indiscriminadamente.

 Aceptar indiscriminadamente as tarefas que toca realizar (prescindindo do xa establecido polo feito de ser home 

oumuller).

Educación para a saúde 

 

 Descubrir todo aquilo que vai en contra da vida e dasaúde.

 Apreciar, valorar e defender a vida humana e tomar actitudes de responsabilidade ante a súa propia vida e a 

dosdemais.

 Descubrir todo aquilo que vai contra a vida humana: atentados, eutanasia, abortos, drogas... e adquirir un criterio 

responsable ante avida.

 Valorar a Igrexa, as entidades e as persoas que defenden a vidahumana.

 Descubrir e agradecer todo o positivo da vida.

 Coñecer entidades relixiosas e non relixiosas que se dedican con empeño ó coidado da saúde e valorar a 

súamisión.
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Educación do consumidor 

 

 Aprender a coidar e a colaborar cos bens da Creación para poñelos ó servizo de todas as persoas e os seres 

creados.

 Valorar os produtos de consumo con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional e 

equilibrada.

 Descubrir e analizar a influencia que os medios de comunicación teñen sobre as persoas en relación coa sociedade 

de consumo e tomar unha postura crítica órespecto.

 Analizar feitos que fan referencia á sociedade de consumo desde unha visión cristiá. Coidar e favorecer todo o que 

axude a unha repartición equitativa dos bens daterra.

 Analizar a Doutrina Social da Igrexa como resposta ós problemas da sociedade: traballo, poder,guerra...

Educación ambiental 

 

 Descubrir, apreciar e valorar os bens da natureza e do ambiente e colaborar na súaconservación.

 Rexeitar comportamentos sociais que permiten a deterioración da natureza e doambiente.

 Reflexionar sobre cando se colabora co medio natural e cando non secolabora.

 Descubrir, apreciar e valorar a arte e todas as riquezas culturais que nos legaron ecoidalas.

 Descubrir e valorar costumes, tradicións, lendas, a historia doutros grupos epobos.

 

 

Educación sexual 

 

 Descubrir o que encerra a sexualidade humana e valorala desde a faceta doamor.

 Recoñecer a importancia de valorar o corpo (o seu e o dos demais) e a sexualidade na súa xusta medida.

 Descubrir e analizar a influencia que os medios de comunicación exercen sobre o corpo e a sexualidade humana e 

tomar medidas órespecto.

 Valorar criticamente a formación recibida respecto á sexualidade e descubrir a importancia dunha boa educación 

nesteaspecto.

 Descubrir o matrimonio e a relación home-muller como complementariedade e riqueza desde oamor.

 Descubrir e valorar, a través das diferentes opcións de vida, o enfoque que as persoas lle dan á súa sexualidade 

(matrimonio,celibato...).

Educación vial 

 

 Descubrir a importancia dunha educación vial para coidar e respectar vidashumanas.

 Tomar conciencia de que somos responsables da vida dos demais, de aí a importancia de cumprir as normas 

decirculación.

 Analizar os problemas que se dan na estrada e buscar unha resposta cristiá de respecto e valor pola vida.

 Coñecer a preocupación da Igrexa no apostolado daestrada.
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Educación nas tecnoloxías da información 

 

 Tomar conciencia dos beneficios e das vantaxes que nos achega a tecnoloxía, favorecer o progreso e 

responsabilizarnos para que este continúe para ben dahumanidade.

 Valorar os beneficios que achega a tecnoloxía da información e valorar todos aqueles adiantos tecnolóxicos e 

científicos que axudan á realización da persoa e ó benestar dasociedade.

 Descubrir e valorar as persoas que colaboran coa creación a través dos descubrimentos e avances tecnolóxicos 

ecientíficos.

30. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

As actividades deste Departamento de Relixión realizaranse sempre en coordinación co Departamento de Actividades 

Extraescolares. Por iso a temporalización de cada actividade concreta farase co Plan que ha de establecerse nos primeiros 

días de clase cando se teñan os datos concretos de cada grupo. Ademais ha de terse en conta que, como para algunha das 

actividades é preciso utilizar días non lectivos, será imprescindible contar co permiso especial das familias. Asimesmo, 

como é normativo, todo o Plan pasará polo Consello Escolar do Centro. 

 

Valorarase coa Xefatura de Estudos a oportunidade de dar,ou non, participación aos alumnos que teñan sido apercibidos 

por mal comportamento anque os seus pais ou titores lles dean permiso para asistir á actividade. 

No caso de saídas onde haxa ausencia de prazas será o profesor quen decida de xeito flexible, e dacordo co equipo 

Directivo, os criterios para permitirlle a asistencia a un determinado alumno. 

 

Vaia por diante que o prioritario desta programación é propor obxectivos e metas realistas e que a súa consecución 

depende dos medios dispoñibles e da colaboración de alumnos, pais, titores de cada grupo e doutros profesores do 

Instituto. 

31. OBXECTIVOS: 

 Achegar aos alumnos á cultura relixiosa do seuentorno 

 Recoñecer os distintos símbolos e obxetos relixiososcristianos 

 Levar a cabo actividades conxuntas con outrosdepartamentos 

  

31.1. 1º E.S.O.: 

 Videoconferencia fe-ciencia 

 Roteiro Muros Auga e Sal 

 O camiño no Ano Santo 

31.2. 2º E.S.O.: 

 Videoconferencia fe-ciencia 
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 Roteiro Muros Auga e Sal 

 O camiño no Ano Santo 

31.3. 3º E.S.O.: 

 ideoconferencia fe-ciencia 

 Roteiro Muros Auga e Sal 

 O camiño no Ano Santo 

31.4. 4º E.S.O.: 

 Videoconferencia fe-ciencia 

 Roteiro Muros Auga e Sal 

 O camiño no Ano Santo. 

Se engadirán á programación aquelas visitas que poidan xurdir ó longo do curso e que non se contemplaron ó inicio. Intentarase 

que non coincidan no terceiro trimestre tal e como se acordou no claustro de inicio de curso. 

32. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Debido ao carácter interrelacional do proceso de ensino-aprendizaxe, o profesor de Relixión tamén deberá revisar 

continuamente a súa labor docente na medida que os resultados acadados non respondan ás previsións. A avaliación, 

polo tanto, afecta a todos os implicados no proceso educativo no cal se dan relacións humanas recíprocas que serán máis 

enriquecedoras na medida en que todos os suxeitos aporten o mellor de si mesmos. 

 

O profesor avaliará os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente en relación co logro os obxectivos do 

currículo, e tamén en relación ás necesidades educativas do centro e ás características específicas dos alumnos. 

 

Os resultados da avaliación da aprendizaxe dos/as alumnos/as e do proceso de ensinanza, servirán para modificar aqueles 

aspectos da programación educativa e do proxecto curricular que se detectaron como pouco axeitados ás características 

dos alumnos/as e ao contexto do centro. 

 

Para levar a cabo o seguimento do desenvolvemento da programación didáctica, así como o seu rendemento e a súa 

posterior revisión e adaptación caso de seren detectados desaxustes, este departamento de Relixión empregará as 

seguintes ferramentas e procedementos na medida que se revelen necesarios: 

 

• Reunións do departamento e das coordinacións de curso enivel. 

• Enquisas de autoavaliación doalumnado. 

• Enquisas de autoavaliación doprofesorado. 

• Guías de análise. 
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• Enquisas ao alumnado e aoprofesorado. 

 

CUESTIÓNS SI/ NON XUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓNS 

ACADÁRONSE OS OBXECTIVOS 
PREVISTOS? EN QUE PORCENTAXE? 

   

FÍXOSE ALGÚN CAMBIO NOS CONTIDOS?    

VARIOUSE NALGÚN ASPECTO A 
METODOLOXÍA? 

   

AXUSTOUSE BEN Ó TEMPO?    

UTILIZAMOS TODOS OS RECURSOS 
PREVISTOS? 

   

CALES ACTIVIDADES E RECURSOS 
DERON MELLOR RESULTADO? 

   

EFECTUOUSE ALGUNHA 
MODIFICACIÓN NA AVALIACIÓN? 

   

ESTIVO MOTIVADO E IMPLICADO O 
ALUMNADO 
EN XERAL? 

   

CALES FORON OS MAIORES 
INTERESES DO ALUMNADO? 

   

É ACONSELLABLE INTRODUCIR ALGÚN 
CAMBIO? 

   

 

ASPECTOS DESTACAMOS A MELLORAR PROPOSTAS 

TEMPORALIZACIÓN DAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

   

DESENVOLVEMENTO DOS 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   

MANEXO DOS CONTIDOS DA 
UNIDADE 

   

DESCRITORES 
E DESEMPEÑOS 
COMPETENCIAIS 

   

 
REALIZACIÓN DE TAREFAS 

   

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
SELECCIONADAS 

   

 
RECURSOS 

   

CLARIDADE NOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

   

USO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE 
AVALIACIÓN 

   

PORTFOLIO DE EVIDENCIAS DOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
   

INTERDISCIPLINARIEDADE 
   

33. UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSOS 

33.1. 1º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE. 

 BLOQUE 1 (UNIDADES1,2)

 BLOQUE 2 (UNIDADE3)

2º TRIMESTRE 

 BLOQUE 3 
(UNIDADES4,5,6) 

3º TRIMESTRE 

 BLOQUE 4(UNIDADES 
7,8,9) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales e cívicas (CSEC), sentido 

de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais(CEC) 

UNIDADE 1: Relixión, realidade e valores 

CONTIDOS 
CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

   CCL, 

  
1.1. Define que é a relixión. 

CD, 

CAA, 
 1. Valorar as relixións na 

historia da humanidade 

 CEC 

 CCL, 

  1.2. Nomea as expresións 
relixiosas máis antigas. 

CD, 

CAA, 
   CEC 

   CCL, 

- AS RELIXIÓNS E A 
HISTORIA DA 
HUMANIDADE. 

 2.1. Expresa as aportacións das 
relixións. 

CD, 

CAA, 

- RELACIÓN E 
DIFERENCIAS ENTRE AS 

RELIXIÓNS DA 
ANTIGÜIDADE E O 

CRISTIANISMO. 

- O RELATO BÍBLICO «A 
HISTORIA DO 

PATRIARCAXOSÉ». 

2. Relacionar e distinguir as 
relixións da Antigüidade e o 

Cristianismo. 

 CEC 

 
2.2. Establece diferenzas 

entre as relixións da 
Antigüidade e o Cristianismo. 

CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

- ESPIRITUALIDADE 
DO PATRIARCA 

XOSÉ E O 
SENTIMENTORELIX

IOSO. 

   

 
 

 
3. Identificar os personaxes e 

 
3.1. Escribe o argumento do 
relato bíblico de «A historia 

do patriarca Xosé». 

CCL, 

CAA, 

CSEC, 

CEC 
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- OS VALORES DO 
HINDUÍSMO E O 
CRISTIANISMO. 

os valores do relato bíblico «A 
historia do patriarca Xosé». 

 
3.2. Enumera valores e 

antivalores dos seus 
personaxes. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
   CCL, 

 4. Dialogar sobre a 
espiritualidade e reflexionar 

sobre un salmo. 

4.1. Participa en debates 
sobre a espiritualidade por 

medio do diálogo. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
   CEC 
 

   CCL, 

4.2. Valora as aportacións 
dos compañeiros. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

 CEC 

  CCL, 

5. Comparar e seleccionar 
valores das relixións hinduísta e 

cristiá 

5.1. Elixe e xerarquiza valores 
do hinduísmo e o cristianismo 

necesarios na actualidade. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
  CEC 

 

 

UNIDADE 2: Deus, creación e moral 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

  
1. Enumerar comportamentos 
que deben practicar os 
cristiáns en relación coa 
ecoloxía integral. 

 
 

1.1. Escribe Comportamentos 
que deben practicar os 
cristiáns en relación coa 
ecoloxía integral. 

 

 
CCL

, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

- COMPORTAMENTOS 
RELACIONADOS COA 
DESTRUCIÓN E A 
CONSERVACIÓN DO 
MEDIO AMBIENTE. 

- CARACTERÍSTICAS, 
PRINCIPIOS ÉTICOS E 
COMPORTAMENTOS 
MORAIS E ECOLÓXICOS 
QUE COMPOÑEN A 
MORAL CATÓLICA DO 

 
2. Resumir a moral católica 
do medio ambiente. 

 
2.1. Expresa que é a moral 
católica do medio 
ambiente. 

CCL
, 
CAA, 
CSEC
, 

CEC 

2.2. Sinala as diferencias 
entre a explicación teolóxica 

e científica da creación. 

CCL
, 
CAA, 
CSEC
, 

CEC 
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MEDIO AMBIENTE. 

- OS DOUS 
RELATOSBÍBLICOS DE 
«A CREACIÓN DE 
DEUS». 

- XESÚS, MESTRE 
ESPIRITUAL DA 
NATUREZA E O 
SENTIMENTO 
DELOUVANZA. 

 
3. Expresar ensinanzas morais 
relacionadas cós dous relatos 
bíblicos sobre «A Creación de 

Deus». 

3.1. Extrae as principais 
ensinanzas morais e 

relixiosas dos dous relatos 
bíblicos sobre «ACreación 

deDios». 

CCL
, 
CAA, 
CSEC
, 

CEC 

3.2. Argumenta a orixe do 
mundo e a realidade 
como froito do designio 
amoroso 

de Deus. 

CCL
, 
CAA, 
CSEC
, 

CEC 
- O VALOR DE HUMANIZAR 

Á PERSOA E Á TERRA 
 

 
4. Manifestar louvanza a Deus 

pola obra da natureza. 

 
4.1. Extrae ensinanzas de 
textos evanxélicos sobre a 

natureza. 

CCL
, CD, 
CAA, 
CSEC
, 

CEC 
   

4.2. Realiza unha tarxeta de 
louvanzas a Deus. 

CCL
, CD, 
CAA, 
CSEC
, 

   CEC 
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5. PARTICIPAR NUN CINE 
FÓRUM. 

5.1. DIALOGA, SEGUINDO 
UNHAS PAUTAS, SOBRE O 
CONTIDO DUNHA 

PELÍCULA. 

CCL
, 
CAA, 
CSEC
, 

SIEP 

 

UNIDADE 3: Deus na Historia da Salvación 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

  
 

 
1. Sinalar os principais 

acontecementos, 
personaxes e revelaciónsde 
Deus pertencentes á 
Historia da Salvación. 

1.1. Describe os personaxes e 
acontecementos máis 
significativos da Historia 
da Salvación. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

  

1.2. Expresa como descubrir a 
Deus na vida e 
historiapersoal. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

  
 
 

2. Expresar que son a Historia 
da Salvación e a plenitude 
da revelación que ensina a 
Igrexa católica. 

 

2.1. Define a Historia da 
Salvación e que revelou 
Deus ao pobo de Israel. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 

 
- DEUS NA 

HISTORIA DA 
SALVACIÓN. 

- A PLENITUDE 
DAREVELACIÓN NA 
HISTORIA 
DASALVACIÓN. 

 
2.2. Explica en que consiste a 

plenitude 
darevelación para a 
Igrexacatólica. 

 
CCL

, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 

3.1. Resume o argumento e as 
ensinanzas do relato 
bíblico de «David e 
Goliat». 

 

- O RELATO BÍBLICO 
«DAVID E GOLIAT» 

- SIGNIFICADO 
ESPIRITUAL DOS NOMES 
E O SENTIMENTO DE 
DESEXAR ADEUS. 

 

 
3. Resumir o relato bíblico de 
«David e Goliat» e algunhas das 
ensinanzas que se poden extraer 
e aplicar hoxe. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 
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- O VALOR DACONFIANZA  

3.2. Enumera valores e 
antivalores dos seus 
personaxes. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSEC 

  
 

4. Dialogar sobre a 
espiritualidade de algúns 
nomes e reflexionar sobre 
o desexo de búsquea de 
Deus. 

 
4.1. Participa en debates 
sobre a espiritualidade de os 
nomes por medio do diálogo. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

  
4.2. Elabora unha reflexión 
persoal sobre personaxes e 

acontecementos bíblicos. 

CCL
, CD, 
CAA, 
CSEC
, 

  CEC 

  
5. VALORAR O GRAO PERSOAL 

DE CONFIANZA. 

5.1. AUTOAVALÍA A PARTIRES 
DUNHAS CLAVES DE 
INTERPRETACIÓN O 
GRAO DE 

CCL, 
CAA, 
CSEC

, 
SIEP 

 

  CONFIANZAPERSOAL. 

5.1. AUTOAVALÍA A 
PARTIRES DUNHAS 
CLAVES DE 
INTERPRETACIÓN O 
GRAO DE 
CONFIANZAPERSOAL. 

CCL
, 
CAA, 
CSEC
, 

SIEP 

UNIDADE 4: Xesús de Nazaret 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

  
1. Coñecer o misterio de 
Xesucristo. 

 

1.1. Describe o misterio da 
encarnación. 

CCL, 

CAA 

  
 
 

 
2. Interpretar a mensaxe do 
Reino coa consecución da 
felicidade e a salvación. 

 
2.1. Extrae conclusións sobre 
as características da mensaxe 

sobre o Reino de Deus. 

CC

L, 

CD

, 

CA

A, 

CSEC 

 
2.2. Expresa comportamentos 

e valores que fan medrar o 
Reino de Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSEC 
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- A ENCARNACIÓN DE 
XESUCRISTO COMO 
DEUS E HOME. 

- A MENSAXE DE XESÚS: O 
REINO DE DEUS, OS 
MILAGRES, AIGREXA. 

- O RELATO BÍBLICO 
«APARÁBOLA 
DOSEMBRADOR». 

 
 
 

 
3. Descubrir a mensaxe das 
parábolas do Reino, en especial 
«A parábola do sembrador». 

3.1. Escribe o argumento, as 
ensinanzas e as analoxías do 
relato bíblico de «A parábola 
do sembrador». 

CC

L, 

CD

, 

CA

A, 

CSEC 
 

3.2. Nomea valores que 
xorden das parábolas do 
Reino de Deus. 

CC

L, 

CD

, 

CA

A, 

- O SENTIMENTO DA ALEGRÍA 
E A ESPIRITUALIDADE DENDE 
OS NOMES DE XESUCRISTO. 

  CSEC 

  CCL, 

- OS VALORES 
DAS 
BENAVENTURA
NZAS 

 
4.1. Investiga acerca dos 
nomes de Xesucristo no NT. 

CD, 

CAA, 

CSEC, 

 
4. Interiorizar o significado dos 
nomes de Xesucristo e o 
sentimento de alegría. 

 CEC 

 CCL, 

CD, 
  4.2. Deseña unha panxoliña CAA, 
   CSEC

, 
   CEC 

   CCL, 
  

5. Descubrir e aprender os 
valores das Benaventuranzas. 

 

5.1. Define que son as 
Benaventuranzas. 

CAA, 

CSEC

,SIE

P, 
   CEC 
 

   

5.2. COMPARALOS VALORES DA 
SOCIEDADE ACTUAL CÓS DAS 
BENAVENTURANZAS. 

CCL, 

CAA

, 

CSE

C, 

SIEP

, 

CEC 

 

UNIDAD 5: Evanxeos e moral de Xesús 
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CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

  
 

1. Diferenciar entre o ben e o mal 
moral. 

 
1.1. Escribe as diferencias entre o 
ben e o mal moral e as súas 
consecuencias persoais e sociais. 

 
CCL, 

CD, 
CAA, 
CSEC 

   

2.1 Distingue a novidade da 
moral de Xesús respecto á moral 
xudía. 

CCL, CD, 
CAA

, 
CSE

C 
 
 
 

 
- O BEN E O MAL MORAL. 

2. Expresar a orixinalidade da 
moral de Xesús de Nazaret. 

  

 
2.2 Enumera as aportacións da 
moral cristián. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

   

- CARACTERÍSTICAS DA 
MORAL RELIXIOSA DE 
XESÚS DE NAZARET: A 
MORAL DOAMOR. 

- O RELATO BÍBLICO 
«XESÚS E A 
MULLERADULTERA» 

- OS VALORES DA MORAL 
DE XESÚS E OS 
SENTIMENTOS DO 
SAGRADO CORAZÓN 
DEXESÚS. 

- OS VALORES DOS 
DEZ 
MANDAMENTOS. 

 
 
 

 
3. Descubrir a mensaxe do relato 
bíblico «Xesús e a muller adultera». 

 
3.1. Expón os valores e virtudes 
morais que practica Xesús. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC

, 
SIEP 

 

3.2. Aplica a ensinanza do relato 
a casos específicos. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC

, 
SIEP 

  
 
 

4. Dialogar e expresar vivencias 
sobre os valores e sentimentos de 
Xesús de Nazaret. 

 

4.1. Participa en debates sobre a 
dimensión espiritual plantexada 
nun cine fórum. 

CCL, 
CAA, 
CSEC
, CEC 

 

4.2. Expresa o sentimento 
vivenciado por medio dun 
debuxo. 

CCL, 
CAA, 
CSEC
, CEC 

  

5. EXPRESAR OS VALORES E 
VIRTUDES QUE PROPOÑEN OS DEZ 
MANDAMENTOS. 

 
5.1. REDACTA 
COMPORTAMENTOS E 
COMPROMISOS CONCRETOS 
PARA PRACTICAR OS 
MANDAMENTOS. 

CCL, 
CAA, 
CSEC

, 
SIEP 

UNIDAD 6: Evanxeos e resurrección de Xesucristo 
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CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- O PROCESO DE 
FORMACIÓN DOS 
EVANXEOS. 

- A FE NA RESURRECCIÓN 
DE XESUCRISTO E A 
SÚARELACIÓN COA 
VIRXEMARÍA. 

- O RELATO BÍBLICO 
«AS APARICIÓNS DE 
CRISTO 
RESUCITADO». 

- A ESPIRITUALIDADE DA 
SABA SANTA E O 
SENTIMENTOCRISTIÁ 
DARESURRECCIÓN. 

- O VALOR 
DAESPERANZA 
CRISTIÁN. 

 
1. Explicar cal é o proceso de 
formación dos Evanxeos. 

 
1.1. Expón os pasos do proceso 
de formación dos Evanxeos. 

 
CC
L,
C
D, 
CA
A 

 
 
 
 

2. Expresar como a resurrección 
profesase, celebra e testemuña. 

 
2.1. Explica con exemplos como 
se profesa, celebra e testemuña 
a resurrección. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 
2.2. Describe a estreita relación 
entre a virxe María e Xesús. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 
 

 
3. Descubrir a mensaxe do relato 
bíblico «As aparicións de Cristo 
resucitado». 

 
3.1. Expón que é a fe na 
resurrección. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 

3.2. Enumera consecuencias 
sobre a fe na resurrección. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 
 
 

4. Contemplar e expresar 
sentimentos sobre o rostro de 
Xesús. 

 
4.1. Exterioriza sentimentos tras 
contemplar o rostro da Saba 
Santa. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

 
4.2. Expresa o sentimento 
vivenciado ao escoitar a canción 
“resurrección” de Amaral. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 
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5. Manifestar o valor da esperanza 
cristiá. 

 
 

5.1. Escribe unha definición 
sobre a esperanza cristiá. 

CCL, 
CAA, 
CSEC

, 
SIEP, 
CEC 

 
 

5.2. REDACTA UNHA CARTA DE 
ESPERANZA E ALENTO. 

CCL, 
CAA, 
CSEC

, 
SIEP, 
CEC 

UNIDAD 7: Igrexa, Xesucristo e Bautismo 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

C
C 

  

1. Comprender a presencia de 
Xesucristo hoxe na Igrexa. 

 
1.1. Sinala e explica as distintas 
formas de presenza de Xesucristo 
na Igrexa. 

 
CCL

, 
CAA
, 
CSE
C 

   

2.1. Define a liturxia católica e cales 
son os sete sacramentos. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

  
2. Describir as características 
básicas da liturxia e a 
orixinalidade do sacramento do 
Bautismo. 

 
2.2. Sintetiza que é o sacramento 
do Bautismo e os seus principais 
ritos e símbolos. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

 

 
- A IGREXA, 
PRESENCIA DE 
XESUCRISTO 
NAHISTORIA. 

- CARACTERÍSTICAS DA 
LITURXIA E 
SACRAMENTOS, EN 
ESPECIAL O SACRAMENTO 
DOBAUTISMO. 

- EL RELATO 

  

2.3. Relaciona o sacramento do 
Bautismo co pecado orixinal. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

 
 
 

3. Resumir o relato bíblico de 
«O bautismo de Xesús» e a súa 
principal ensinanza. 

 
3.1. Resume o argumento e a 
ensinanza que se extrae do relato 
bíblico «O bautismo de Xesús». 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 
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BÍBLICO «O 
BAUTISMO 
DEXESÚS». 

-A ESPIRITUALIDADE 
DOS SACRAMENTOS E 
O SENTIMENTO DA 
ORACIÓN. 

- O VALOR 
DAFRATERNIDADE. 

 

3.2. Emprega argumentos propios 
para discutir unha opinión. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

  
 
 

4. Descubrir e interiorizar a 
espiritualidade nos sacramentos 
e na oración. 

 

4.1. Investiga sobre os 
sacramentos na Biblia. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

 

4.2. Expresa a vivencia interior da 
oración. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

  
 

5. COMPRENDER O 
VALOR DA 
FRATERNIDADE. 

 
 

5.1. PARTICIPA NUN DISCO 
FÓRUM SOBRE LA 
FRATERNIDADE. 

 
CCL, 
CAA, 
CSEC
, CEC 
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UNIDADE 8: Igrexa, Xesucristo e Eucaristía 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

C
C 

  
1. Explicar as características 
fundamentais do sacramento da 
Eucaristía e os ritos da súa 
liturxia. 

 

 
1.1. Expresa en que consiste o 
sacramento da Eucaristía e a súa 
liturxia. 

 
CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

  
2. Detallar que aporta a 
Eucaristía á vida eclesial e 
social do cristián. 

2.1. Enumera as principais 
aportacións que conleva 
comulgar no sacramento da 
Eucaristía. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

- CARACTERÍSTICAS DA 
EUCARISTÍA E A 
SÚALITURXIA. 

- IMPORTANCIA 
DAEUCARISTÍA NA VIDA 
DA IGREXA Y DOS 
CATÓLICOS. 

 
3. Expresar unha ensinanza 
moral e relixiosa relacionada co 
relato bíblico «A Cea Pascual». 

 
3.1. Resume o argumento e 
principal ensinanza do relato 
bíblico «A Cea Pascual». 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 

- O RELATO BÍBLICO «A 
CEA PASCUAL». 

- NOMES E ASPECTOS 
DA EUCARISTÍA. 

- O VALOR DO 
COMPROMISO CRISTIÁ. 

   

 
 
 

 
4. Expoñer os principais aspectos 
da Eucaristía a partires dos seus 
nomes. 

 
4.1. Relaciona cada nome que 
recibe o sacramento da 
Eucaristía co motivo 
correspondente. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC

, 
SIEP, 
CEC 

 
 

4.2. Identifica a Eucaristía co 
memorial do sacrificio de Cristo. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC

, 
SIEP, 
CEC 

  

 
5. CONCIENCIARSE SOBRE O 
VALOR DE COMPARTIR. 

 

 
5.1. EXPRESA 
COMPROMISOS 
CONCRETOS SOBRE O 
VALOR DE COMPARTIR. 

 
CCL, 
CD, 

CAA, 
CSEC
, CEC 
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UNIDADE 9: Igrexa, Espírito Santo e Confirmación 

 

CONTID
OS 

CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

C
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- RELACIÓN ENTRE 
OS SACRAMENTOS 
E A VIDA HUMANA. 

- CARACTERÍSTICA
S DO 
SACRAMENTO DA 
CONFIRMACIÓN. 

- O RELATO BÍBLICO DE 
«O DÍA DEPENTECOSTES». 

- O ESPÍRITO NA BIBLIA 
E O SENTIMENTO 
DEFORTALEZA. 

- O VALOR 
DAAUTENTICIDADE. 

 
 

 
1. Recoñecer que a acción do 
Espírito Santo da vida á Igrexa. 

 

 
1.1. Asocia a acción do espírito 
nos sacramentos coas las 
distintas etapas e momentos da 
vida. 

 

 
CCL

, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 
2. Resumir as características 
fundamentais do sacramento da 
Confirmación e os ritos da súa 
liturxia. 

 
2.1. Sintetiza que é o sacramento 
da Confirmación e o seus 
principais ritos e símbolos. 

CCL
, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 

3. Narrar o argumento e extraer 
unha ensinanza persoal do 
relato bíblico «O día de 
Pentecostes». 

 
3.1. Resume o argumento e a 
ensinanza que se extrae do relato 
bíblico «O día de Pentecostes». 

 
CCL

, 
CD, 
CAA
, 
CSE
C 

 
 
 

 
4. Recoñecer e descubrir a 
importancia do Espírito Santo e 
o don de fortaleza. 

 
4.1. Distingue entre Espírito 
Santo, espírito persoal e 
espiritismo. 

 
CCL, 
CAA, 
CSEC

, 
SIEP 

 
 

4.2. Manifesta a vivencia interior 
da fortaleza. 

 
CCL, 
CAA, 
CSEC

, 
SIEP 

 
 

5. EXPERIMENTAR O VALOR DA 
AUTENTICIDADE. 

 
 

5.1. EVALÚA E REFLEXIONA 
SOBRE O SEU GRAO DE 
AUTENTICIDADE. 

 
CCL

, 
CAA
, 
CSE
C 
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Unidade 1 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

 
 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

ESCOITA E COMPRENDE O MITO E 
O RELATO BÍBLICO DA UNIDADE. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

RELACIONA OS DIVERSOS 
CONTIDOS DA UNIDADE. 

TRATAMENTO DA 
INFORMACIÓN E 
COMPETENCIA DIXITAL. 

Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 

DESCUBRE AS MENSAXES E 
ENSINANZAS DUNHA PELÍCULA. 

 
 

APRENDER A APRENDER. 

Identificar potencialidades personais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas… 

LOGRA EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAXES CONSCIENTES E 
GRATIFICANTES. 

 

SOCIAL E CIDADÁ. 
Aprender a comportarse dende o 
coñecemento dos distintos valores. 

SELECCIONA VALORES 
NECESARIOS PARA A SOCIEDADE 
ACTUAL. 

 
AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSOAL. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

PARTICIPA DE FORMA 
RESPONSABLE NO TRABALLO DE 
GRUPO. 

 
CULTURAL E ARTÍSTICA. 

 
MANIFESTA INTERESE POLA 
ESCENOGRAFÍA E 
AMBIENTACIÓN DUNHA 
PELÍCULA. 

 
CULTURAL E HISTÓRICA. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

VALORA A APORTACIÓN DAS 
RELIXIÓNS NA HISTORIA. 

 
COMPETENCIA 
HUMANIZADORA E ÉTICO 
MORAL. 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 
ela. 

MOSTRA ACTITUDE 
MOTIVADORA PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE 
VALORES XENUINAMENTE 
CRISTIÁNS. 

 
COMPETENCIA DE 
SENTIDO 
TRANSCENDENTE. 

COMPRENDER A MANEIRA CRISTIÁ 
DE VER A VIDA. 

VALORA O SENTIDO E 
FINALIDADE DA IGREXA AO 
SERVIZO DA HUMANIZACIÓN. 
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Unidade 2 

 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

COMPRENDER O SENTIDO DOS 
TEXTOS ESCRITOS E ORAIS. 

ESCOITA, LEE E COMPRENDE OS 
CONTIDOS E O DOBRE RELATO 
BÍBLICO DA UNIDADE. 

 

 
EXPRESARSE ORALMENTE 
CON CORRECCIÓN, 
ADECUACIÓN E 
COHERENCIA. 

EXPRESA OS SEUS 
SENTIMENTOS SOBRE O 
TEMA ESPECÍFICO. 

TRATAMENTO DA 
INFORMACIÓN E 
COMPETENCIA DIXITAL. 

Empregar distintas fontes para a 
procura de información. 

INVESTIGA SOBRE UN TEMA 
EMPREGANDO DIVERSAS 
FONTES. 

 
 
 

APRENDER A APRENDER. 

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente… 

FAI VALORACIÓNS CRÍTICAS 
SOBRE A REALIDADE DO MEDIO 
AMBIENTE. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas… 

LOGRA EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAXES CONSCIENTES E 
GRATIFICANTES. 

 

SOCIAL E CIDADÁ. 
Aprender a comportarse dende o 
coñecemento dos distintos valores. 

INTERIORIZA VALORES QUE 
HUMANIZAN Á PERSOA E Á 
TERRA. 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSOAL. 

Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

REALIZA AS SÚAS 
TAREFAS 
APROVEITANDO OS 
TEMPOS. 

 

CULTURAL E ARTÍSTICA. 
Expresar sentimentos emocións 
dende códigos artísticos. 

REALIZA UNHA TARXETA 
ARTÍSTICA DE LOUVANZA. 

 
CULTURAL E HISTÓRICA. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

INVESTIGA E DESCUBRE NA 
BIBLIA O DESIGNIO AMOROSO DE 
DEUS. 

 
COMPETENCIA 
HUMANIZADORA E ÉTICO 
MORAL. 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 
ela. 

MOSTRA ACTITUDE 
MOTIVADORA PARA O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
PROXECTO MEDIO AMBIENTAL. 

 

COMPETENCIA DE 
SENTIDO 
TRASCENDENTE. 

VALORAR OS PRINCIPAIS 
MODELOS DE VIDA CRISTIÁ. 

DESCOBRE AS GRANDES 
VIRTUDES DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS. 
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Unidade 3 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 
Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoita, lee e comprende os 
diversos apartados e orelato 
bíblico daunidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Relaciona os diversos contidos 
da unidade. 

Tratamento da información 
e competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 

Descubre as mensaxes e 
ensinanzas dunha película. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 

 

 aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas… 

gratificantes. 

 
Social e cidadá. 

Aprender a comportarse dende o 
coñecemento dos distintos valores. 

Distingue valores necesarios 
para a sociedade actual 
respecto aos antivalores. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

Participa de forma responsable 
no traballo de grupo. 

 
 

Cultural e artística. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotiá. 

Manifesta interese pola 
escenografía e 
ambientación dunha 
película. 

 

Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

Interpreta as etapas da Historia 
da Salvación. 

 

Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 
ela. 

Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente cristiás, 
como o de confiar en Deus. 

 
Competencia de 
sentido trascendente. 

Comprender a maneira cristián de 
ver a vida. 

Valora o sentido e finalidade da 
Igrexa como sacramento da 
Salvación. 

 

 

Unidade 4 
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Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 
Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoitar e comprende os relatos 
e a parábola bíblica da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquer contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 
ao interlocutor… 

Expón un traballo e escoita con 
respecto as preguntas e 
opinións sobre o mesmo. 

 
Tratamento da información 
e competencia dixital. 

Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Selecciona e emprega recursos 
tecnolóxicos para a 
elaboración de traballos. 

 
 

 
Aprender a aprender. 

Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

Realiza actividades de 
autoavaliación. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas… 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 

 
Social e cidadá. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

Descubre os valores das 
Benaventuranzas. 

 
 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas. 

Experimenta unha actitude 
positiva derivada da 
interiorización dos contidos 
aprendidos. 

 

Cultural e artística. 
Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Deseña unha postal de 
felicitación. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

Mostra interese e 
curiosidade pola persoa e 
mensaxe de Xesucristo. 

 
Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 
ela. 

Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente cristiáns. 

 
Competencia de 
sentido trascendente. 

Interiorizar o misterio, 
misión, humanidade e 
divindade de Xesucristo. 

Recoñece o misterio de 
Xesucristo como 
verdadeiro Deus e 
verdadeiro home. 

 

 

Unidade 5 
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Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 
Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoita e comprende os relatos e 
o texto bíblico da unidade. 

Respectar as normas de comunicación 
en calquer contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao 
interlocutor… 

Participa en debates seguindo as 
pautas establecidas. 

Tratamento da información e 
competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 

Descobre as mensaxes e 
ensinanzas dunha película. 

 
 
 

Aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Realiza un traballo de equipo e 
expón os resultados á clase. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funciones 
executivas… 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 
 

Social e cidadá. 

Desenvolver a capacidade de diálogo 
cós demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

Dialogar para extraer conclusións 
sobre casos particulares da moral 
plantexados. 

 

 
 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas. 

Experimenta unha actitude 
positiva derivada da interiorización 
dos contidos aprendidos. 

 

Cultural e artística. 
Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Debuxa un Sagrado Corazón de 
Xesús con unha frase persoal. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos temáticos 
que conforman a sínteses teolóxica. 

Expresa os sentimentos 
suscitados polo Sagrado Corazón 
de Xesús. 

 
Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristián, que se 
realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

 
 

Competencia de 
sentido trascendente. 

Recoñecer os fundamentos que 
xustifican a ensinanza moral da 
Igrexa católica, e orientan a relación 
do home con Deus, consigo mesmo e 
cósoutros. 

Recoñece e aprecia os valores e 
virtudes propostos nos Dez 
Mandamentos. 

 

 

Unidade 6 
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Competencia Descritor Desempeño 

 
 
 

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoita, lee e comprende as 
experiencias e o relato bíblico da 
unidade. 

Respectar as normas de comunicación 
en calquer contexto: quenda de 
palabra, escrita atenta ao 
interlocutor… 

Participa en debates seguindo as 
pautas establecidas. 

Tratamento da información e 
competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 

Descobre as mensaxes e 
ensinanzas dun vídeo clip. 

 
 
 

Aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Realiza actividades seguindo 
unhas pautas dadas. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas… 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 
Social e cidadá. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Participa na resolución de 
actividades e no desenvolvemento 
de diálogos e debates. 

 

 
 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas. 

Experimenta unha actitude 
positiva derivada da interiorización 
dos contidos aprendidos. 

 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos temáticos 
que conforman a síntese teolóxica. 

Identifica a simboloxía cristián da 
ancora. 

 
 

Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Tomar conciencia de como a fe 
cristián da resposta aos interrogantes 
máis radicais do ser humano. 

Mostra actitude motivadora para 
o desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns como o da 
esperanza. 

 

Competencia de 
sentido trascendente. 

Coñecer o misterio da redención e 
resurrección de Xesucristo. 

Expresa os misterios da fe e a 
esperanza cristiáns: redención e 
resurrección. 

Unidade 7 

 

Competencia Descritor Desempeño 
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Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoita, lee e comprende os 
contidos e o relato bíblico 
da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Elabora mapas conceptuais cós 
contidos da unidade. 

 
Tratamento da información 
e competencia dixital. 

Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Selecciona e envía unha 
presentación relacionada 
coa vida do bautizado. 

 
 
 

Aprender a aprender. 

Xestionar os recursos e as 
motivacións persais en favor da 
aprendizaxe. 

Mostra interese polo uso 
dos recursos propios da 
unidade. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas… 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 
 

Social e cidadá. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Participa na resolución de 
actividades e no 
desenvolvemento de diálogos 
e debates. 

 

 
 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas. 

Experimenta unha actitude 
positiva derivada da 
interiorización dos contidos 
aprendidos. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a 
sínteses teolóxica. 

Investiga sobre a orixe bíblica 
dos sacramentos. 

 

Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecimento cristiá, que se 
realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente cristiáns. 

 
Competencia de 
sentido trascendente. 

Comprender o significado da liturxia 
e dos sacramentos da Igrexa 
católica. 

Expresa o significado da liturxia 
y dos sacramentos da Igrexa 
católica. 

 

 

Unidade 8 
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Competencia Descritor Desempeño 

 
 
 
 

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoita, lee y comprende os 
contidos e o relato bíblico 
da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Forma frases a partires de 
grupos de palabras sobre os 
contidos da unidade. 

 

Tratamento da información 
e competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Descubre as mensaxes e 
ensinanzas de materiais 
audiovisuais. 

 
 
 

Aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Investiga e completa esquemas 
sobre os contidos. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas… 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 

Social e cidadá. 
Aprender a comportarse dende o 
coñecemento dos distintos valores. 

Interioriza valores como o 
de compartir. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

Selecciona con criterio propio 
para o bo término das cuestións 
plantexadas. 

 

 

Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

Investiga sobre os nomes que 
recibe a Eucaristía. 

 
Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristiá, que se 
realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente cristiáns 
como o compartir. 

 
Competencia de 
sentido trascendente. 

Valorar a eficacia e as aportacións 
do sacramento da Eucaristía. 

Expresa o significado da 
Eucaristía e os ritos da súa 
liturxia. 

 

 

Unidade 9 

Competencia Descritor Desempeño 
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Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Escoita, lee e comprende os 
contidos e o relato bíblico 
da unidade. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Escribe unha poesía para 
expresar os seus sentimentos. 

 

Tratamento da información 
e competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Descubre as mensaxes e 
ensinanzas de materiais 
audiovisuais. 

 
 
 
 

Aprender a aprender. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizxe 

Reflexiona e avalía a partires 
dun cuestionario de 
aplicación persoal. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funciones executivas… 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 

Social e cidadá. 
Aprender a comportarse dende o 
coñecemento dos distintos valores. 

Interioriza valores como o de a 
autenticidade. 

 
 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

Participa na resolución de 
actividades e no 
desenvolvemento de diálogos 
e debates. 

 
Cultural e artística. 

Expresar sentimentos e emocións 
dende códigos artísticos. 

Crea e decora poemas con 
sentido estético. 

 

 

Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

Investiga sobre os conceptos 
relacionados có mundo do 
espírito. 

 

Competencia humanizadora e 
ético moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristiá, que se 
realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente cristiáns 
como o da autenticidade. 

 
Competencia de 
sentido trascendente. 

Valorar a eficacia dos sacramentos 
como instrumentos de salvación 
nas etapas da vida, en especial a 
Confirmación. 

Expresa o significado da 
Confirmación e os ritos da súa 
liturxia. 
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33.2. TEMAS TRANSVERSAIS 1º ESO 
 

Unidade 1 Educación para a interculturalidade: respectar e comprender ás persoas que practican outras 
relixións. 

 

 
Educación para a paz e a esperanza: historia do patriarca Xosé que non quere vinganza. 

Resolución pacífica de conflitos 

Unidade 2 Educación cívica e ecolóxica: respectar a orde que vemos que existe na natureza. Coidar as cousas 
da creación e do medio ambiente: a ecoloxía integral, ambiental e humana. 

 

 
Valor de humanizar á persoa e á Terra 

Unidade 3 Valor da confianza 

Unidade 4 Educación para a solidariedade: a misericordia é unha nota propia dos cristiáns. Ela leva a 
compadecerse de quen están necesitados e a tentar solucionar, ou polo menos paliar, as 
necesidades alleas. 

Educación para a paz: todas as benaventuranzas, e unha delas en particular, levan aos cristiáns 
a ser sementeiros da paz no mundo. 

Os valores das Benaventuranzas. 

Unidade 5 Educación moral: O ben moral acádase desenvolvendo as virtudes. A moral de Xesús é a moral 
que máis influíu para defender os Dereitos Humanos. 

Educación na amizade: se Deus é o noso Pai, todos somos irmáns. Desta verdade fundamental 
do cristianismo derívase a verdadeira fraternidade entre todos os homes, sen excepción 
algunha. 

Educación para a paz. Xesús rexeitou a lei de talión. 

Unidade 6 O valor da esperanza: A esperanza é a actitude e o comportamento de confianza, polo cal 
espérase acadar algo bo ou que ocorra algo positivo. 

Educación para a paz e a esperanza: o corazón énchese de paz, esperanza e optimismo ao saber 
que Deus é un Pai misericordioso e providente. Non saber isto pode producir esmorecemento e 
angustia, en especial ante as circunstancias adversas. 

 

 
Educación na igualdade entre homes e mulleres: Xesús non discriminou ás mulleres na súa 
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mensaxe e seguimento sendo a unha muller ( María Madalena) a primeira que se lle apareceu. 

 

 
Educación na igualdade de sexos: Xesús redimiu a todas as persoas, sen distinción de raza nin de 
sexo. El apareceuse en primeiro lugar ás santas mulleres 

Unidade 7 O valor da fraternidade: consiste no sentimento e o comportamento de amor con todas as 
persoas como se fósemos irmáns 

Educación moral e cívica: a graza que recebe o cristián/a no Bautismo axúdalle a dar testemuño 
de Xesucristo e contribuír así a edificar unha sociedade mais xusta e fraterna. 

Educación para a igualdade dos sexos: o Bautismo confirma a igualdade radical ante Deus do 
home e da muller. 

Unidade 8 Educación para o traballo e o espírito de servizo: testemuñas de misioneiros e misioneiras ase 
como o labor do voluntariado. 

Educación na solidariedade: aprendemos de Xesús a preocuparnos polos demais, pois “ninguén 
ama mais que o que dá a vida polos seus amigos”. 

Educación moral e cívica: a graza que recebe o cristián/a na Eucaristía é unha axuda eficaz para 
vivir os ensinos morais de Xesucristo. 

Educación para a paz e a solidariedade: o cristián que vive o espírito de “comuñón”, seguindo a 
Xesús e imitando o exemplo dos primeiros cristiáns, convértese nun difusor no mundo de paz, 
amor, e solidariedade entre os seres humanos. 
Educación para a paz e a solidariedade: o cristián que participa activa e conscientemente na 
Eucaristía, ten o deber de se esforzar mais por vivir a fraternidade, a paz e a solidariedade con 
todos os seres humanos. 

Educación moral e cívica: vivir a “comuñón” cristiá é unha grande forza para contribuír ao 
desenvolvemento dos valores morais na sociedade. 

Educación para a solidariedade: un factor que contribúe a fortalecer a solidariedade é a 
“comuñón” que existe na Igrexa pola que os cristiáns nos consideramos irmáns e debemos 
estar dispostos a amar e servir a todas as demais persoas. 

Valor de compartir: consiste en repartir o que somos e o que temos cós demais, especialmente 
cós máis necesitados. É compartir o noso tempo, relacións, cousas, diñeiro, amor… 
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Unidade 9 Valor da autenticidade: consiste en falar e comportarse en público e en privado de acordo co 
que un pensa, sente e cree. 

 
Educación para a paz e a solidariedade: o cristián, robustecido coa graza da Confirmación, ten o 
deber de traballar pola edificación dunha sociedade na que se realice cada vez mellor a paz, a 
xustiza e a solidariedade. 

 

33.3. 2º E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1º TRIMESTRE  

BLOQUE 1 (UNIDADES 1,2) 

BLOQUE 2 (UNIDADE 3) 

2º TRIMESTRE  

BLOQUE 3  

(UNIDADES 4,5,6) 

3º TRIMESTRE  

BLOQUE 4  

(UNIDADES 7,8,9) 

 

UNIDADE 1: DEUS, PERSOA E RELIXIÓN 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- O ser humano é creado 
por Deus, libre e 

intelixente e á súa imaxe e 
semellanza. 

- A persoa é un ser 

relixioso: 

arelixiosidade. 

- O relato 

bíblico«Abraham eIsaac». 

- A espiritualidade e a 

BLOQUE I. 

1. Establecer diferenzas 
entre o ser humano creado a 
imaxe de Deus e os animais. 

1.1. Argumenta a dignidade 
do ser humano en relación aos 

outros seres vivos. 

CCL

, 

CAA

, 

CSC, 

CCE

C 
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persoa na Biblia; o 

sentimento espiritual. 

- Dimensións e valores 

da persoa. 

BLOQUE I. 

2. Relacionar a condición de 

criatura coa orixe divina. 

2.1. Distingue e debate de 
forma xustificada e respectuosa 

a orixe do ser humano. 

CC

L, 

CD

, 

CA

A, 

CS

C, 

CCEC 
BLOQUE I. 

3. Identificar os personaxes 

e os valores do relato bíblico 

«Abraham e Isaac». 

 Escribe o argumento do relato 
bíblico «Abrahame 

Isaac». 

 Expresa as ensinanzas deste 

relato para a vidapersoal. 

CC

L, 

CD

, 

CA

A, 

CS

C, 

CCEC 
 

 BLOQUE I. 

4. Recoñecer expresións 
simbólicas bíblicas sobre as 

dimensións persoais, 

en especial a 

espiritual. 

 Investiga, coa Biblia, sobre 

as dimensiónshumanas. 

 Valora osentimento 
espiritual por mediode 

mándaas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

CCEC 

BLOQUE I. 

5. Tomar conciencia dos 
valores e virtudes 

fundamentais que permiten 
un desenvolvemento de 

forma integral. 

5.1. Selecciona as dimensións 
e os valores que debe 

desenvolver máis para medrar 

de forma integral. 

CCL

CAA

CSC, 

CCE

C 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 
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Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita e comprende o mito e 

o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Relaciona os diversos 

contidos da unidade. 

Tratamento da información 

e competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

- Consulta e investiga en 

Internet para a elaboración 

de actividades. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 
funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Social e cidadá. Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Selecciona valores necesarios 

para a sociedade actual. 

Autonomía e iniciativa 
persoal. 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

- Participa de forma 

responsable no traballo de 

parella e de pequeno grupo. 

Cultural e artística. Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 

- Expresa os seus sentimentos 

por medio da creación de 

mandalas. 

 

Cultural e histórica. Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman a 

síntese teolóxica. 

- Valora a achega das relixións 

na vida das persoas e pobos. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral. 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 

ela. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 

valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de 

sentido 

transcendente. 

Comprender o xeito cristián de ver a 

vida. 

- Valora o ser humano desde a 

perspectiva cristiá. 
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UNIDADE 2: DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁ 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- O fundamento 

da dignidade 

dapersoa. 

- Características do 
proxecto persoal de 
vida cristiá e os 
principais modelos de 
vida para o cristián. 

- O relato bíblico «A 

parábola 

dostalentos». 

- O valor do tempo na 

Biblia e o sentimento 

de dignidade. 

- Os proxectos de vida e os 

seus valores. 

BLOQUE I. 

1. Explicar a orixe da 

dignidade do ser humano 

como criatura de Deus. 

1.1. Valora, en situacións do 
seu contorno, a dignidade de 

todo ser humano con 
independencia dascapacidades 
físicas, cognitivas, intelectuais, 

sociais,etc. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE I. 

2. Sintetizar que é o 
proxecto de vida cristiá. 

 Define que son o proxecto 
persoal de vida eo 

proxecto de vidacristiá. 

 Describe a Xesús de 
Nazaret e a Virxe María como 
os principais modelos devida 

cristiá. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE I. 

3. 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 
quedebería 

realizar cada día para 

desenvolver as súas 

capacidades. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

 BLOQUE I. 

4. Saber aproveitar ben o 

tempo e valorar a propia 

dignidade e a dos demais. 

 Describe como investiro 
tempo para melloraraspectos 

da vidapersoal. 

 Participa nun cine-fórum 

sobre a dignidadehumana. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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BLOQUE I. 

5. Reflexionar sobre os 

proxectos e valores persoais. 

5.1. Expón algunhas 
ensinanzas para desenvolver un 
verdadeiro proxecto persoal de 

vida. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

contidos, o relato e as citas 

bíblicas da unidade. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 

coherencia. 

- Expresa os seus sentimentos 
sobre o tema específico. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de comunicación. 

- Participa nun cine-fórum. 

Aprender a aprender Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

- Fai valoracións sobre a 

dignidade do ser 

humano. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 
funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Socia

l e 

cidadá 

Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Interioriza valores que 

humanizan as persoas. 

Autonomía e iniciativa persoal Ser constante no traballo superando 

as dificultades. 

- Realiza as súas tarefas 

aproveitando os tempos. 

Cultural e artística Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 

creatividade e gusto pola estéticano 
ámbitocotián. 

- Medita e reflexiona sobre a 

dignidade humana a partir 

do visionado dunha película. 

 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman asíntese 

teolóxica. 

- Investiga o fundamento bíblico 

da dignidade humana. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 

ela. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento dun 

proxecto persoal de vida. 
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Competencia de 

sentido 

transcendente 

Valorar os principais modelos de 

vida cristiá. 

- Descobre a Xesús de Nazaret 

e a Virxe María como os 

principais modelos de vida 

cristiá. 

 

UNIDADE 3: ACCIÓN HUMANA E MORAL CATÓLICA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- Ser 
humanocolaborador da 
creación deDeus. 

- Características da ética 
universal e a 
moralcatólica. 

- O relato 

bíblico«Xesús de 

Nazaret e a muller 

pecadora». 

- A espiritualidade de 

María de Nazaret e o 

sentimento de empatía. 

- O valor da liberdade. 

BLOQUE I. 

1. Entender o sentido e a 

finalidade da acción humana. 

 Clasifica accións do ser humano 

que respectanou 

destrúen a Creación. 

 Deseña, en pequeno 
grupo, un plan de colaboración 
co seu centro educativo noque 

se inclúen polo menos cinco 
necesidades e as posibles 

solucións que o propio 
grupo levaría a cabo. 

 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

BLOQUE I. 

2. Distinguir o fundamental e 
o máis orixinal da moral 

católica. 

 Expresa a diferenza e 
complementariedade entrea 

ética universal e a moral cristiá. 

 Resume o fundamental e o 
máis orixinal damoral 

católica. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 BLOQUE I. 

3. Interpretar o relato bíblico 

«Xesús de Nazaret e a muller 
pecadora» e algunhas das 

ensinanzas morais. 

3.1. Indica o argumento, as 

claves de interpretación e 

algunhas ensinanzas morais 

que se poden extraer do relato 

bíblico «Xesús de Nazaret e a 

muller pecadora». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

   CCEC 
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 BLOQUE I. 

4. Dialogar sobre a 
espiritualidade cristiá e 

reflexionar sobre o sentimento 

de empatía. 

 Participa nun debate sobre 
a espiritualidade cristiáa partir 
do modelo de Maríade 

Nazaret. 

 Autoavalía, a partir 

dunhas claves deinterpretación, 

o grao persoal de empatía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE I. 

5. Descubrir e valorar a 

verdadeira liberdade humana. 

5.1. Busca solucións, desde o 
exercicio da liberdade, a un 

dilema moral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

diversos apartados e o relato 

bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Relaciona os diversos 
contidos da unidade. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de comunicación. 

- Descobre as mensaxes e 

ensinanzas dunha película. 

Aprender a aprender Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 
funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Socia
l e 
cidadá 

Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

- Deseña un plan de 
colaboración no 

seucentro educativo. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

- Participa de forma 

responsable no traballo 

de grupo. 

Cultural e artística. Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestaciónsde 
creatividade e gusto polaestética 

- Manifesta interese pola 
escenografía e 
ambientación 
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 no ámbito cotián. dunha película. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman asíntese 

teolóxica. 

- Interpreta a moral de Xesús 

de Nazaret como modelo de 

acción persoal. 

Competencia humanizadora 
e ético- moral 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 

ela. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 

valores xenuinamente cristiáns, 
como o da verdadeiraliberdade. 

Competencia de 

sentido 

transcendente 

Comprender o xeito cristián de ver a 

vida. 

- Valora o sentido e finalidade 

da moral católica como acto 

de colaboración no plan de 

Deus. 
 

UNIDADE 4: REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- Deus revélase na 

historia. 

- O cristián 
relaciónase con Deus e 
acepta a súa revelación. 

- O relato bíblico 
«Deus escoita a Hagar 
e Ismael». 

- O sentimento de 
reflexión persoal e a 

espiritualidade de 
relacionarse con 

Deus. 

- O valor da 
oración. 

BLOQUE II. 

1. Coñecer e aceptar que 

Deus se revela na historia. 

1.1. Busca e elixe personaxes 
significativos do pobo de Israel e 

identifica e analiza a resposta de fe 
neles. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE II. 

2. Describir pautas para 
relacionarse con Deus. 

2.1. Describe como se relaciona o 

cristián con Deus. 
CCL,

CAA 

BLOQUE 
II. 

3. Resumir o relato bíblico 

«Deus escoita a Hagar e 

Ismael» e algunhas das 

ensinanzas que se poden 

extraer e aplicar hoxe. 

 Escribe o argumento, a imaxe de 
Deus presente no texto eas 

ensinanzas do relato bíblico «Deus 

escoita a Hagar e Ismael». 

 Investiga a biografía e a 
resposta de fe de dúas mulleresda 

Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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 BLOQUE II. 

4. Reflexionar e aprender 

a relacionarse con Deus. 

 Participa nun cine-fórum para 

aprender a relacionarse conDeus. 

 Indaga por medio dun 
cuestionario a súa actualrelación 

con Deus. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE II. 

5. Descubrir e aprender o 

valor da oración. 

5.1. Participa nun disco-fórum 
sobre o valor da oración. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Escoita e comprende os 
textos, contidos e o 

relatobíblico daunidade. 

Respectar as normas de 

comunicación en calqueracontexto: 

quenda de palabra, escoita atenta 

aointerlocutor... 

- Expón un traballo e escoita 

con respecto as preguntas e 

opinións sobre este. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Elaborar e publicitar información 
propia derivada da obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 

- Selecciona e emprega 
recursos tecnolóxicos para a 

elaboración de traballos. 

Aprender a aprender Avaliar a consecución de obxectivos 

de aprendizaxe. 

- Realiza actividades de 

autoavaliación. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 

funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Socia
l e 
cidadá 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

- Descobre o valor cristián da 
oración. 
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Autonomía e iniciativa 
persoal 

Mostrar iniciativa persoal 

para comezar ou promover 

accións novas. 

- Experimenta unha actitude 

positiva derivada da 

interiorización dos contidos 

aprendidos. 

Cultural e artística. Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

- Presenta traballos de 
investigación de forma creativa. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman asíntese 

teolóxica. 

- Mostra interese polos 

personaxes significativos 

do pobo de Israel. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 

ela. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 

valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de 

sentido 

transcendente 

Recoñecer e aceptar a revelación 

de Deus. 

- Descobre que nos podemos 

relacionar con Deus. 

 

UNIDADE 5: REVELACIÓN E FE CRISTIÁ 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

- A aceptación 
da revelación: a 

fe. 

- A orixinalidade da 
fe cristiá. 

- O relatobíblico 

«Xesús e o cego 

Bartimeo». 

- O don da fe e o 

sentimento 

deescoitar. 

- Os valores dafe 

BLOQUE II. 

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

Deus. 

1.1. Interésase por coñecer e valora a 
resposta de fe ao Deus que se revela. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE II. 

2. Expresar a 

orixinalidade da fe cristiá. 

 Identifica a fe cristiá como afe 
antropolóxica máis completae 

verdadeira. 

 Expón as súasinvestigacións 

bíblicas sobre afe. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC 
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cristiá. BLOQUE II. 

3. Expoñer algunhas das 
principais ensinanzas que 
se poden extraer do 
relato bíblico «Xesús e o 
cego 

Bartimeo». 

 Enumera actitudes e 
comportamentos que facilitan ou 

impiden a fe. 

 Expresa algunha das ensinanzas que 
se poden extraer para a vidaactual 

do relato bíblico «Xesús e o cego 

Bartimeo». 

 
CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

 BLOQUE II. 

4. Dialogar sobre a fe e 
expresar vivencias sobre o 

sentimento de escoitar. 

 Participa nun debate sobre o don da fe 

formulado nundisco-fórum. 

 Escoita e respecta ossentimentos 

dosdemais. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

   CSC, 

   
CSIEE 

 BLOQUE II. 

5. Expresar os valores e 

virtudes da fe cristiá. 

5.1. Participa nun cine-fórum sobre os 

valores da fe. 

CCL,C

D, 

CAA, 

   
CSC, 

   CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita e comprende os 

relatos e o texto bíblico 

da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calqueracontexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 

aointerlocutor... 

- Participa en debates seguindo 
as pautas establecidas. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de 

comunicación. 

- Descobre as mensaxes e 

ensinanzas de cancións e 

películas. 
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Aprender a aprender Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensiónrigorosa 

doscontidos. 

- Realiza un traballo de equipo 

e expón os resultados á clase. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 
funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Social e 
cidadá 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Escoitar en silencio e 
respectar os sentimentos 

dos demais. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

Mostrar iniciativa persoal 

para comezar ou promover 

accións novas. 

- Experimenta unha actitude 

positiva derivada da 

interiorización dos contidos 

aprendidos. 

Cultural e artística. Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

- Elabora un diario con 
sentimentos profundos. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman asíntese 

teolóxica. 

- Expresa a orixinalidade da fe 

cristiá. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral 

Coñecer e apreciar os valores e 

virtudes presentes na fe cristiá. 

- Mostra actitude motivadora 

para o desenvolvemento de 

valores xenuinamentecristiáns. 

Competencia de 
sentido 
transcendente 

Recoñecer a intervención de Deus 
na historia. 

- Confía en Xesús como aquel 
que é experto en Deus. 

 

 

UNIDADE 6: COMO INTERPRETAR A BIBLIA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

- Características 

xerais e clasificación 

dos libros da Biblia. 

- Orixe, composición 

e interpretación dos 

Libros Sagrados. 

BLOQUE II. 

1. Coñecer e definir a 
estrutura e organización da 

Biblia. 

1.1. Identifica, clasifica e compara as 
características fundamentais dosLibros 
Sagrados mostrando interese polasúa 

orixe divina. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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- O relato bíblico 

«A historia 

deXonás». 

- A Lectio Divina e 

o sentimento de 

comunicarse. 

- O valor daamizade. 

BLOQUE II. 

2. Coñecer e respectar 
os criterios do 
maxisterio 

da Igrexa en torno á 

interpretación bíblica. 

2.1. Le, localiza e esquematiza os 
criterios recollidos na dei verbum 
en 

torno á interpretación da 

Biblia valorándoos como 

necesarios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE II. 

3. Interpretar o relato «A 
historia de Xonás», 
seguindo os criterios 

católicos.. 

3.1. Expón a interpretación e as 

ensinanzas do relato «A historia de 

Xonás». 

 

CCL, CAA 

BLOQUE II. 

4. Descubrir os bos 
sentimentos 
queproduce 

dialogar con Deus 

por medio da 

Biblia. 

5. Recoñecer na 
inspiración a orixe 
da sacralidade 
dotexto 

bíblico. 

4.1. Segue unhas pautas e practica a 

lectio divina. 

5.1. Distingue e sinala en textos 
bíblicos a presenza dun Deus que se 

comunica, xustificando no grupo a 
selección dos textos. 

 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

BLOQUE II. 

6. Describir valores e 
calidades da verdadeira 

amizade. 

6.1. Participa nun debate sobre os 

valores e calidades da amizade. 
CCL, 

CAA, 

CSC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 
contidos, experiencias e o relato 

bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calqueracontexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 

aointerlocutor... 

- Participa en debates seguindo 

as pautas establecidas. 
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Tratamento da información 

e competencia dixital 

Elaborar e publicitar información 

propia derivada da obtida a 

través de medios tecnolóxicos. 

- Describe as aprendizaxes 

realizadas tras unha 

investigación. 

Aprender a aprender Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensiónrigorosa 

doscontidos. 

- Realiza actividades seguindo 

unhas pautas dadas. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 

funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Socia

l e 

cidadá 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 

colaboración establecidos. 

- Participa na resolución de 
actividades e no 

desenvolvemento de diálogos 
e debates. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

Mostrar iniciativa persoal 

para comezar ou promover 

accións novas. 

- Experimenta unha actitude 
positiva derivada da 

interiorización dos contidos 
aprendidos. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman a síntese 

teolóxica. 

- Valora a importancia da Biblia 

como a Palabra de Deus. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral 

Tomar conciencia de como a fe 

cristiá dá resposta ásinterrogantes 

do serhumano. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 

valores xenuinamentecristiáns 
como o daamizade. 

Competencia de 

sentido 

transcendente 

Comprender o valor cristián da 

Biblia para a persoa humana. 

- Expón para que lle serviu 

coñecer a vida a nivel persoal. 

 

 

 

UNIDADE 7: O DEUS CRISTIÁN 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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- Xesucristo revela 

a Deus 

comoTrindade. 

- Orixinalidade do 

Deus cristián. 

- O relato bíblico 

«A parábola do fillo 

pródigo». 

- Calidades de 
Deus un e trino e o 
sentimentocristián. 

- O valor da 

fraternidade

. 

BLOQUE III. 

1. Mostrar interese por 
recoñecer ocarácter 

relacional da 

divindadena 

revelación deXesús. 

 Coñece e describe as 

características do Deuscristián. 

 Le relatos mitolóxicos,localiza 
trazos das divindades dasrelixións 

politeístas e contrástaos coas 
características do Deus cristián. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CCEC 

BLOQUE III. 

2. Descubrir a 
orixinalidade do Deus 

cristián respecto ás outras 
relixiónsmonoteístas. 

2.1. Compara a orixinalidade do Deus 
trino do cristianismo coa experiencia de 

Deus noutras relixións. 

CCL, 

CAA,C

SC 

BLOQUE III. 

3. Describir o argumento, 
claves de interpretación e 

ensinanza principal do 

relato bíblico «Aparábola 

do fillopródigo». 

 Explica o argumento eensinanza 
principal do relato bíblico «Aparábola 

do fillo pródigo». 

 Analiza e extrae conclusiónsdun 

vídeo sobre a relación conDeus. 

CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

BLOQUE III. 

4. Desenvolve a 
espiritualidade a partir dos 

atributos de Deus e 

experimenta 

osentimento do 

amorcristián. 

 Investiga na Biblia sobre os atributos 
do Deuscristián. 

 Interioriza atributos de Deuse 
desenvolve aespiritualidade. 

 Participa nun disco-fórum sobre o 

sentimentocristián. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE III. 

5. Vincular o 
sentido comunitario da 
Trindade coa 
dimensiónrelacional 

humana. 

6. Comprender o 

valor da 

identidadepersoal. 

5.1. Recoñece, describe e acepta que a 
persoa humana necesita o outro para 
alcanzar a súa identidade a semellanza 

de Deus. 

6.1. Participa nun cine-fórum sobre 

Xesús, como o maior exemplo de 

identidade persoal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 
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Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

contidos e o relato bíblico 

da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Emprega os conceptos e o 
vocabulario do tema nassúas 
exposicións orais eescritas. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de 

comunicación. 

- Selecciona material e ideas 
necesarias para o traballo de 
clase, individual, por parella 

e grupal. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

- Mostra interese polo uso dos 

recursos propios da unidade. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 

funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Socia

l e 

cidadá 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 

colaboración establecidos. 

- Participa na resolución de 
actividades e no 

desenvolvemento de diálogos 
e debates. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

Mostrar iniciativa persoal 

para comezar ou promover 

accións novas. 

- Experimenta unha actitude 

positiva derivada da 

interiorización dos contidos 

aprendidos. 

Cultural e artística. Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotián. 

- Manifesta o seu criterio 
polas expresións musicais e 

cinematográficas da unidade. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman asíntese 

teolóxica. 

- Investiga sobre os atributos do 

Deus cristián. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral 

Coñecer e apreciar os valores e 

virtudes xerados na mensaxe e 

acontecemento cristián, que se 

realizan na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 

valores xenuinamente cristiáns 
como o da identidade persoal, 

tomando como modelo a 
Xesús de Nazaret. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Comprender a orixinalidade do 

Deus un e trino. 

- Expresa o misterio da 

Santísima Trindade e a súa 

orixinalidade. 

UNIDADE 8: FE, CREDO E VIDA ETERNA 
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CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- O Credo, síntese 
da acción salvífica de 
Deus nahistoria. 

- Características e 
verdades de fe 
da escatoloxía 
cristiá. 

- O relato bíblico 

«O Xuízo Final e 

definitivo». 

- Os textos bíblicos 
sobre a vida eterna e 
o sentimento de 
recollemento. 

BLOQUE III. 

1. Descubrir o carácter 
histórico da formulacióndo 

Credo cristián. 

2. Recoñecer as verdades 
da fe cristiá presentesno 

Credo. 

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

2.1. Clasifica as verdades de fe 
contidas no Credo e explica o seu 

significado. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

BLOQUE III. 

3. Resumir as principais 
verdades da fe cristiá sobre 

a vida eterna. 

3.1. Define o que é a escatoloxía 

cristiá e as verdades de fe da 

resurrección, o ceo e o inferno. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- O valor de 
cambiar. 

BLOQUE III. 

4. Comprender o 
significado e as claves 

necesarias para interpretar 
correctamente o relato 
bíblico «O Xuízo Final e 

definitivo». 

4.1. Describe o significado e 

principal ensinanza do relato bíblico 

«O Xuízo Final e definitivo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

 BLOQUE III. 

5. Reflexionar sobre a vida 
eterna desde o sentimento 

de recollemento. 

 Investiga coa Biblia eextrae 

conclusións sobre a vidaeterna. 

 Dialoga sobre o sentimento de 

recollemento e pazinterior. 

CCL

CD 

CAA 

   CSC 

   
CSIEE 

 BLOQUE III. 

6. Concienciarse sobre o 

valor da conversión cristiá. 

6.1. Participa nun cine-fórum sobre 
o valor e a experiencia de cambiar de 

vida. 

CCL 

CD 

CAA 

   
CSC 

   CCEC 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 
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Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

contidos e os relatos bíblicos da 

unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Emprega o vocabulario específico 
da unidade nas súas expresións 

orais e escritas. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de 

comunicación. 

- Descobre as mensaxes e 

ensinanzas de materiais 

audiovisuais. 

Aprender a aprender Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

- Investiga e expresa de forma 

clara e concisa os contidos 

aprendidos. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 

funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Social e 
cidadá 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

- Interioriza a importancia do valor 
e a necesidade de cambiar. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

- Selecciona con criterio propio para 

o bo termo das cuestións 

formuladas. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 

teolóxica. 

- Investiga o Credo e a 

escatoloxía cristiá. 

Competencia humanizadora 

e ético- moral 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristián, que se 

realiza na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora para 

o desenvolvemento de valores 

xenuinamentecristiáns. 

Competencia de 

sentido 

transcendente 

Valorar a acción salvífica de Deus 
na historia expresada no Credo 

cristián. 

- Clasifica e expresa o significado 

do Credo. 

 

 

UNIDADE 9: A IGREXA CATÓLICA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

- Expansión da 

igrexa, as primeiras 

comunidades. 

- As notas daIgrexa. 
 

- O relato bíblico«A 

parábola dos 

xornaleiros da 

viña». 

BLOQUE IV. 

1. Comprender a 
expansión do cristianismo 

a través das primeiras 

comunidades cristiás. 

 Localiza no mapa os lugares de orixe 
das primeiras comunidadescristiás 

e describe as súas características. 

 Reconstrúe o itinerario dasviaxes de 
San Paulo e explica coassúas 

palabras a difusión do cristianismo no 

mundo pagán. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

- Espiritualidade do 
canto relixioso e 

sociabilidade. 

- O valor da 

solidariedade. 

BLOQUE IV. 

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

apostólica. 

 Describe e valora a raíz da unidade 

e santidade daIgrexa. 

 Elabora materiais, utilizando as 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación, onde se reflicte a 
universalidade e apostolicidadeda 

Igrexa. 

 
CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

 BLOQUE IV. 

3. Narrar o argumento e 
extraer unha ensinanza 

persoal do relato bíblico«A 

parábola dos xornaleiros 

da viña». 

 Resume o argumento e a 
ensinanza que se extrae dorelato 

bíblico «A parábola dos xornaleiros da 

viña». 

 Investiga coa Biblia sobrea 

misión daIgrexa. 

CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

 BLOQUE IV. 

4. Desenvolver o 
sentimento de 

espiritualidade por 

medio dunha canción 

relixiosa e de 

sociabilidade. 

  Participa nun disco-fórum sobre o 
tema «Pescador dehomes». 

 Avalía e reflexiona sobre oseu 
grao de sociabilidade econvivencia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

 BLOQUE IV. 

5. Experimentar o valor 

da solidariedade. 

5.1. Analiza, toma conciencia e aplica o 

valor da solidariedade. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

   CSC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 
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Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 
contidos e os textos bíblicos 

da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calqueracontexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 

aointerlocutor... 

- Participa en debates e 

diálogos respectando asnormas 

decomunicación. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Elaborar e publicitar información 

propia derivada da obtida a través 

de medios tecnolóxicos. 

- Elabora materiais, utilizando 

as Tecnoloxías da Informacióne 

a Comunicación, sobre os 

contidos daunidade. 

Aprender a aprender Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

- Reflexiona e avalía a partir 
dun cuestionario de aplicación 

persoal. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixenciasmúltiples, 
funciónsexecutivas... 

- Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Socia

l e 

cidadá 

Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Interioriza valores como a 

sociabilidade e a solidariedade. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 

colaboración establecidos. 

- Participa na resolución de 
actividades e no 

desenvolvemento de diálogos 
e debates. 

Cultural e artística Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e 

cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 

- Valora a achega do 

cristianismo desde as súas 

orixes misioneiras. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman asíntese 

teolóxica. 

- Investiga sobre as notas da 

Igrexa. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristián, que se 

realiza na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 

valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido Valorar o papel das primeiras - Expresa a misión que 
 

transcendente comunidades na expansión da 

Igrexa. 

recibiron e o papel que xogaron 

as primeiras comunidades 

cristiás. 
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33.4. 3º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1º TRIMESTRE 

 BLOQUE 1 (UNIDADES1,2)

 BLOQUE 2 (UNIDADE3)

2º TRIMESTRE 

 BLOQUE 3 

(UNIDADES 4,5,6) 

3º TRIMESTRE 

 BLOQUE 4 

(UNIDADES 7,8,9) 

 

UNIDADE 1: A persoa busca a Deus 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- A persoa pode 
descubrir a Deus. 

BLOQUE I. 

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

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

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- Camiños persoais e 
cristiáns para 
coñecer e 
encontrarse con 
Deus. 

BLOQUE I. 

2. Expresar os medios 
persoais e cristiáns que 
propón a Igrexa católica 
para que a persoa poida 
encontrarse con Deus. 

2.1. Describe os camiños persoais e 
cristiáns que ensina a Igrexa para 
encontrarse con Deus. 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- O relato bíblico 
«Historia 
de 
Sansón». 

BLOQUEI. 

3. Identificar os personaxes 
e os valores do relato 
bíblico «Historia de 
Sansón». 

3.1. Le e resume o argumento e a 
ensinanza do relato bíblico 
«Historia de Sansón». 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  
3.2. Enumera valores e antivalores dos 

seus personaxes. 
CCL 

  CAA 
  CSC 

  CCEC 

- O coñecemento dun 
mesmo e o 
sentimento de 
chorar. 

BLOQUE I. 

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

4.1. Autoavalíase por medio dun 
cuestionario de 
coñecemento persoal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.2. Participa en debates sobre os 
sentimentos. 

 

  CCL 
  CAA 
  CSC 

  CCEC 
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- O valor da fe en 
Deus. 

BLOQUE I. 

5. Mostrar interese na 
formulación da fe en Deus. 

5.1. Participa nun cinefórum sobre a 
busca e relación persoal con 
Deus. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

Escoita, le e comprende os textos 

bíblicos e documentais da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

Relaciona os diversos contidos da 

unidade. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que veñen 

dos medios de comunicación. 

Descobre as mensaxes e ensinanzas 

dunha película. 

Aprender a aprender Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

Social e cidadá Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Intervén por medio do diálogo 

seguindo unhas pautas dadas. 

Autonomía e iniciativa persoal Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

Desenvolve as súas actividades nos 

tempos previstos. 

Cultural e artística. Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade, e mostrar gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

Manifesta interese pola 

escenografía e ambientación dunha 

película. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman a síntese 

teolóxica. 

Valora a achega do cristianismo na 

busca de Deus. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral 

Concibir unha escala de principios e 

valores propia e actuar conforme a 

ela. 

Mostra actitude motivadora para o 

desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns. 

Competencia de 

sentido transcendente 

Comprender o xeito cristián de ver a 

vida. 

Valora a achega da Igrexa católica 

para satisfacer o desexo de Deus. 
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UNIDADE 2: O sentido cristián da vida 

 

 

Contido
s 

Criterios 
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

- A busca de sentido: 

características do 

sentido último da vida 

humana. 

BLOQUE I. 

1. Redactar en que consiste o 

sentido último da vida 

humana. 

1.1. Define que é o sentido 

último da vida humana. 

CCL 

CAA 

CSC 

- Características do sentido 

á vida segundo as 

relixións monoteístas. 

BLOQUE I. 

2. Resumir as principais 

características do sentido á 

vida que dan o xudaísmo, o 

cristianismo e o islamismo. 

2.1. Resume o sentido da vida 

que dan as relixións 

monoteístas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.2. Sintetiza en que consiste o 

sentido cristián da vida. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

- O relato bíblico «Xesús e 

Zaqueo». 

BLOQUE I. 

3. Expresar o argumento e as 

ensinanzas para aplicar 

hoxe o relato bíblico «Xesús 

e Zaqueo». 

3.1. Resume o argumento e a 

ensinanza que se extrae do 

relato bíblico «Xesús e 

Zaqueo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

3.2. Elabora unha lista de 

valores que permiten 

transformar a vida 

para mellor. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- Sentido da vida e 

Providencia. 

BLOQUE I. 

4. Describir en que consiste a 

Providencia de Deus e como 

vivir a vida con maior 

sentido efelicidade. 

4.1. Expresa mediante un bo 

consello como desenvolver 

a espiritualidade e vivir 

máis feliz. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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  4.2. Participa nun cinefórum 

sobre a Providencia de 

Deus. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

- Valores que lle dan 

sentido á vida. 
5. Elixir e xerarquizar valores 

que lle dan sentido á vida. 

5.1. Reflexiona e xerarquiza 

valores e antivalores. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeñ
o 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

Escoita, le e comprende os contidos e 

o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

Elabora mapas conceptuais cos 

contidos da unidade. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que veñen 

dos medios de comunicación. 

Dialoga sobre as aprendizaxes 

descubertas nun cinefórum. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

Mostra interese polo uso dos recursos 

propios da unidade. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

Social e cidadá Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa na resolución de actividades 

e no desenvolvemento de diálogos e 

debates. 

Autonomía e iniciativa persoal Mostrar iniciativa persoal para iniciar 

ou promover accións novas. 

Experimenta unha actitude 

positiva derivada da interiorización 

dos contidos e valores aprendidos. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Investiga sobre o sentido da vida nas 

relixións monoteístas. 
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Competencia humanizadora e 

ético-moral 

Coñecer e apreciar os valores e virtudes 
xerados na mensaxe e no 
acontecemento cristián, que se realiza 

Expresa como para descubrir o 
sentido cotián e último da vida é 
necesario ter unha boa xerarquía de 

 

 na Igrexa. valores. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Comprender que o ser humano necesita 

encontrar motivos para darlle un sentido 

último á súa vida. 

Expón en que consiste o sentido 

último da vida humana. 

 

 

UNIDADE 3: Pecado, Perdón e Unción 

 

Contido
s 

Criterios 
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

- Deus revélase na historia 

para curar e perdoar. 

BLOQUE II. 

1. Reflexionar sobre os 

sacramentos de curación e os 

seus efectos. 

1.1. Explica como Deus intervén 

na historia para curar e 

perdoar a persoa. 

CCL 

CAA 

CSC 

- Características dos 

sacramentos do Perdón e 

da Unción. 

BLOQUE II. 

2. Explicar as características 

fundamentais dos 

sacramentos do Perdón e da 

Unción e os ritos da súa 

liturxia. 

2.1. Expresa en que consisten os 

sacramentos do Perdón e da 

Unción e as súas 

respectivasliturxias. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

2.2. Investiga sobre o sacramento 

do Perdón. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- O relato bíblico «O pecado 

orixinal». 

BLOQUE II. 

3. Contextualizar e interpretar o 

relato bíblico «O pecado 

orixinal». 

3.1. Resume o argumento e a 

principal ensinanza do relato 

bíblico «O pecado orixinal». 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.2. Elabora un relato actual 

sobre o pecado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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- O perdón na arte e o 

sentimento de 

arrepentimento. 

BLOQUE II. 

4. Reflexionar e experimentar a 

espiritualidade do perdón e do 

arrepentimento. 

4.1. Contempla e expresa o que 

lle transmite unha obra de 

arte. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
 

  
4.2. Recoñece erros persoais. CCL 

CD 

CA

A 

CSC 

CCEC 

- O valor de perdoar. BLOQUE II. 

5. Concienciarse sobre o valor 

de perdoar. 

5.1. Avalía a súa capacidade 

para perdoar. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

Escoita, le e comprende os contidos e 

o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 

textos escritos e orais. 

Sintetiza os principais contidos da 

unidade. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 

Descobre as mensaxes e ensinanzas de 

materiais audiovisuais. 

Aprender a aprender Desenvolver estratexias que favorezan a 

comprensión rigorosa dos contidos. 

Investiga e completa esquemas sobre 

os contidos. 

Identificar potencialidades persoais como 

aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

Social e cidadá Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

Interioriza valores como os 

do arrepentimento e do 

perdón. 
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Autonomía e iniciativa persoal Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Emprende e executa as súas tarefas 

con sentido da responsabilidade. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Investiga sobre os sacramentos de 

curación. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral 

Coñecer e apreciar os valores e virtudes 

xerados na mensaxe e no acontecemento 

cristián, que se realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora para 

o desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns como o de 

perdoar. 

Competencia de sentido Valorar como Deus intervén na historia. Expresa o significado dos 

 

transcendente  sacramentos de curación. 

 

UNIDADE 4: Xesucristo, vocación e Orde 

 

 

 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- Vocación cristiá xeral e 

vocacións 

particulares. 

BLOQUE III. 

1. Valorar a vocación cristiá e as 

súas formas. 

1.1. Enumera e describe as 

formas de vocación cristiá. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- Características do 

sacramento da 

Orde. 

BLOQUE III. 

2. Resumir as características 

fundamentais do sacramento 

da Orde e os ritos da súa 

liturxia. 

2.1. Sintetiza que é o sacramento 

da Orde e os seus principais 

ritos e símbolos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  O relatobíblico 

«Conversión evocación 

de SanPaulo». 

BLOQUE III. 

3. Narrar o argumento e extraer 

unha ensinanza persoal do 

relato bíblico «Conversión e 

vocación de San Paulo». 

3.1. Resume o argumento e a 

ensinanza que se extrae do 

relato bíblico «Conversión e 

vocación de San Paulo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- O sentimento de vocación 

e as vocacións cristiás 

particulares. 

BLOQUE III. 

4. Reflexionar e expresar 

sentimentos sobre a vocación. 

4.1. Reflexiona sobre a vocación 

persoal. 

CCL 

CA

A 

CSC 

CSIEE 
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4.2. Participa nun debate sobre a 

vocación. 

CCL 

CA

A 

CSC 

CSIEE 

- O valor do servizo. BLOQUE III. 

5. Razoar e dialogar sobre o 

valor do servizo aos demais. 

5.1 . Describe os tipos de servizos 

presentes na súa vida diaria. 

CCL 

CAA 

CSC 

5.2. Anota un compromiso 

persoal ao servizo dos 

demais. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

Escoita, le e comprende os contidos e 

o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 

textos escritos e orais. 

Emprega adecuadamente a linguaxe 

nas súas reflexións e redaccións. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

Usa as tecnoloxías adecuadamente 

para o desenvolvemento das 

actividades que o requiren. 

Aprender a aprender Avaliar a consecución de obxectivos de 

aprendizaxe. 

Reflexiona e avalía a partir dun 

cuestionario de aplicación persoal. 

Identificar potencialidades persoais como 

aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

Social e cidadá Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

Desenvolve o valor do servizo. 



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

115 

 

 

Autonomía e iniciativa persoal Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa na resolución de actividades 

e no desenvolvemento de diálogos e 

debates. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Investiga sobre os conceptos 

relacionados coa vocación cristiá. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral 

Coñecer e apreciar os valores e virtudes 

xerados na mensaxe e no acontecemento 

cristián, que se realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora para 

o desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns como o de 

servizo. 

Competencia de 

sentido transcendente 

Valorar a eficacia e as achegas do 

sacramento da Orde. 

Expresa o significado do sacramento 

da Orde e os ritos da súa liturxia. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5: Xesucristo, moral e vida 

 

Contido
s 

Criterios 
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

- Feitos e comportamentos 

actuais a favor e en 

contra da vida humana. 

BLOQUE III. 

1. Enumerar feitos e 

comportamentos relacionados 

coa cultura da morte e coa 

construción da cultura e da 

1.1. Enumera feitos e 

comportamentos 

relacionados coa actual 

cultura da morte e coa 

cultura da vida 

humana. 

CCL 

CD 

CAA 

 

 moral da vida humana.  CSC 

- Características, 

fundamentos, principios 

éticos e 

comportamentos 

morais da moral católica 

da vida humana. 

BLOQUE III. 

2. Resumir os fundamentos, 

principios éticos e 

comportamentos morais que 

compoñen a moral católica da 

vida humana. 

2.1. Define qué é a moral católica 

da vida humana. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.2. Cita principios e exemplos de 

comportamentos cristiáns a 

favor da vida humana. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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- O relato bíblico «Caín e 

Abel». 

BLOQUE III. 

3. Sintetizar o argumento, as 

principais claves de 

interpretación e algunhas das 

ensinanzas que se poden 

extraer do relato bíblico «Caín 

e Abel». 

3.1. Resume o argumento e a 

ensinanza do relato bíblico 

«Caín e Abel». 

 
CCL 

CAA 

CSC 

- A vida humana e o 

sentimento de vivir. 

BLOQUE III. 

4. Constatar e expresar como a 

espiritualidade mellora a vida 

humana, que se concibe 

como o maior ben, valor e 

regalo. 

4.1. Investiga na Biblia sobre a 

vida humana. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.2. Escribe unha poesía para 

dar grazas pola vida. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

- O valor de celebrar a vida. BLOQUE III. 

5. Participar nun discofórum. 

5.1. Establece diferenzas entre a 

letra da canción «Celebra 

la vida» e o texto sobre a 

vida humana de YOUCAT. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos escritos e 

orais. 

Escoita, le e comprende os contidos, 

textos, citas e o relato bíblico da unidade. 

 

 
Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

Expresa os seus sentimentos por 

medio dunha poesía. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

Investiga sobre un tema empregando 

diversas fontes. 

Aprender a aprender Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

Fai valoracións críticas sobre a 

«cultura da morte». 
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Identificar potencialidades persoais como 

aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

Social e cidadá Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

Interioriza valores que conducen a 

aproveitar a nosa vida para ser feliz 

con Deus, cos demais e con un 

mesmo. 

Autonomía e iniciativa persoal Ser constante no traballo e superar as 

dificultades. 

Executa as súas tarefas aproveitando 

os tempos. 

Cultural e artística Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 

Realiza un poema con sentido 

estético. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Investiga e descobre na Biblia o 

concepto de vida humana. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral 

Concibir unha escala de principios e 

valores propia e actuar conforme a ela. 

Valora e defende toda vida humana. 

Competencia de 

sentido transcendente 

Valorar os principais modelos de vida 

cristiá. 

Comprométese para rematar cos 

actuais atentados contra a vida 

humana. 

 

UNIDADE 6: Xesucristo, moral e consumo 

 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- A persoa transformada 

polo encontro con Xesús. 

BLOQUE III. 

1. Recoñecer que o encontro con 

Cristo cambia a forma de 

comprender o mundo, a 

realidade e as persoas. 

1.1. Expresa xuízos respectuosos 

sobre a novidade que o 

encontro con Cristo 

introduciu na forma de 

entender o mundo. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- Características, principios 

éticos e 

comportamentos morais 

da moral católica 

BLOQUE III. 

2. Resumir a moral católica 

2.1. Define qué é a moral católica 

do consumo. 

CCL 

CAA 
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do consumo. sobre o consumo. 
2.2. Enumera comportamentos e 

valores que son necesarios 

para solucionar algún 

problema actual derivado 

do consumismo inmoral, 

insolidario e anticristián. 

 
 

CSC 

- O relato bíblico «A 

multiplicación dos pans e 

dos peixes». 

BLOQUE III. 

3. Expresar as principais claves e 

ensinanzas para interpretar 

adecuadamente o relato 

bíblico «A multiplicación dos 

pans e dos peixes». 

3.1. Resume o relato bíblico «A 

multiplicación dos pans e 

dos peixes» e algunha das 

súas ensinanzas para 

solucionar asconsecuencias 

do actualconsumismo. 

 
C

CL 

C

A

A 

CS

C 

- As virtudes e os pecados 

capitais, e o sentimento 

de xenerosidade. 

BLOQUE III. 

4. Redactar unha crítica moral e 

cristiá aos antivalores que 

propón a publicidade 

enganosa. 

4.1. Analiza e critica un anuncio 

publicitario desde a óptica 

dos pecados capitais e das 

súas respectivas virtudes. 

C

CL 

C

A

A 

CS

C 

CSIEE 

4.2.  Participa nun discofórum para 

desenvolver o sentimento 

dexenerosidade. 

C

CL 

C

A

A 

CS

C 

CSIEE 

- O valor da caridade. BLOQUE III. 

5. Recoñecer a caridade como a 

práctica de amar a Deus e 

aos demais como irmáns. 

5.1. Dialoga nun debate sobre 

unha película seguindo 

unhas pautas dadas. 

C

CL 

C

A

A 
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CS

C 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

Escoita, le e comprende os textos e o 

relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

Participa por medio do diálogo nas 

diversas propostas da unidade. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 

Descobre as mensaxes e ensinanzas 

dunha película. 

Aprender a aprender Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

 

Social e cidadá Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

Selecciona valores, relacionados coa 

moral católica do consumo, 

necesarios para a sociedade actual. 

Autonomía e iniciativa persoal Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

Participa de forma responsable no 

traballo de grupo. 

Cultural e artística. Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade, e mostrar gustopola 

estética no ámbitocotián. 

Manifesta interese pola escenografía 

e ambientación dunha película. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Valora a achega da moral católica 

para consumir de forma solidaria, 

ecolóxica e cristiá. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de principios e 

valores propia e actuar conforme a ela. 

Mostra actitude motivadora para o 

desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns, en especial o 

da caridade. 

Competencia de 

sentido transcendente 

Comprender o xeito cristián de ver a 

vida. 

Valora como o encontro con Cristo 

transforma a vida. 
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UNIDADE 7: Misión e organización da Igrexa 

 

 

Contido
s 

Criterios 
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

- A Igrexa, lugar de 

encontro con 

Cristo. 

BLOQUE IV. 

1. Tomar conciencia do vínculo 

indisoluble entre o encontro 

con Cristo e a pertenza á 

Igrexa. 

1.1. Expón como o encontro con 

Xesús cambia a vida e 

converte as persoas en 

discípulos seus e membros 

da Igrexa. 

CCL 

CAA 

CSC 

- A organización da Igrexa 

católica e a súa tripla 

misión. 

BLOQUE IV. 

2. Expresar a tripla misión da 

Igrexa e as características da 

organización que ten 

actualmente a Igrexa católica. 

2.1. Resume cal é a tripla misión 

da Igrexa. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

2.2. Redacta quen forma a Igrexa 

católica e cal é a súa 

organización actual. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- O relato bíblico «A 

primeira 

comunidade 

cristiá». 

BLOQUE IV. 

3. Resumir o relato bíblico e a 

súa ensinanza principal sobre 

«A primeira comunidade 

3.1. Le e sintetiza o relato bíblico 

«A primeira comunidade 

cristiá» e algunha das 

ensinanzas e dos valores 
que se poden extraer para 

CCL 

CD 

CAA 

 

 cristiá». mellorar a vida actual. CSC 

- A práctica da 

espiritualidade cristiá e o 

sentimento de 

colaboración. 

BLOQUE IV. 

4. Afirmar como o 

desenvolvemento da 

espiritualidade leva consigo o 

exercicio de colaborar na 

misión da Igrexa. 

4.1. Participa en debates sobre 

«como practicar a 

espiritualidade», tema 

formulado nun 

cinefórum. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

4.2. Expresa o sentimento de 

colaboración por medio 

dun poema ou dunha 

oración. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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- O valor da solidariedade. BLOQUE IV. 

5. Afondar no verdadeiro sentido 

da solidariedade. 

5.1. Toma conciencia, de forma 

colaboradora, da 

importancia de ser 

solidario. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

Escoita, le e comprende os relatos e 

o texto bíblico da unidade. 

Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

Participa en debates seguindo as 

pautas establecidas. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 
Comprender as mensaxes que veñen dos 

medios de comunicación. 

Descobre as mensaxes e ensinanzas 

dunha película. 

Aprender a aprender Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

Realiza un traballo colaborador e 

exponlle os resultados á clase. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

 

Social e cidadá Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Dialoga e participa en debates para 

extraer conclusións sobre os temas 

analizados. 

Autonomía e iniciativa persoal Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

Promove un clima de traballo eficaz 

nas dinámicas de grupo. 

Cultural e artística. Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 

Compón un poema ou unha oración. 

Cultural e histórica 
Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Expresa a importancia da 

organización da Igrexa para a súa 

misión. 
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Competencia humanizadora e 

ético-moral 
Coñecer e apreciar os valores e virtudes 

xerados na mensaxe e no acontecemento 

cristián, que se realiza na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora para o 

desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns. 

Competencia de 

sentido transcendente 
Recoñecer os fundamentos que 

xustifican a ensinanza moral da Igrexa 

católica, e orientan a relación do home 

con Deus, consigo mesmo e cos outros. 

Recoñece e aprecia o sentimento de 

colaboración e o sentido cristián da 

solidariedade. 

 

UNIDADE 8: Historia da Igrexa 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- A dobre dimensión da 
Igrexa. 

BLOQUE IV. 

1. Expresar a dobre dimensión 
humana e divina da Igrexa. 

1.1. Explica en que consiste a 
dobre dimensión humana e 
divina da Igrexa. 

CCL 

CD 
 CAA 

 CSC 

 
1.2. Define os conceptos de 

concilio, herexía e cisma. 

CCL 
 CD 
 CAA 
 CSC 

- Acontecementos e 
personaxes da historia da 
Igrexa na Idade Antiga e 
na Idade Moderna. 

BLOQUE IV. 

2. Enumerar os principais 
acontecementos, personaxes 
e ensinanzas da primeira 
metade da historia da Igrexa. 

2.1. Resume dous importantes 
acontecementos, 
personaxes e ensinanzas da 
primeira metade da historia 
da Igrexa. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- O relato bíblico «Simón, o 
meigo». 

BLOQUE IV. 

3.  Sintetizar a principal ensinanza 
moral e relixiosado relato 
bíblico «Simón, o meigo». 

3.1. Escribe o argumento e a 
principal ensinanza que se 
pode extraer do relato 
bíblico «Simón, o meigo». 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

  
3.2. Investiga sobre os 

significados do 
termo 
«maxia». 

CCL 
  CD 
  CAA 
  CSC 
 

- A interioridade e o 
sentimento de fe. 

BLOQUE IV. 

4. Reflexionar e experimentar a 
historia persoal desexada e as 
crenzas máis profundas. 

4.1. Reflexiona sobre a historia 
persoal que desexaría vivir. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.2. Expresa as crenzas máis 
profundas que lle dan 
sentido á vida. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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- O valor de cooperación. BLOQUE IV. 

5. Cooperar na preparación e no 
desenvolvemento dun 
concurso. 

5.1. Participa nun concurso de 
forma cooperativa. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeñ
o 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos escritos 

e orais. 

Escoita, le e comprende os contidos e 

o relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de comunicación en 

calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

Participa en debates seguindo as 

pautas establecidas. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

Investiga en Internet para obter 

informacións. 

Aprender a aprender Planificar os recursos necesarios e os 

pasos que hai que realizar noproceso 

deaprendizaxe. 

Realiza propostas de traballo 

seguindo unhas pautas dadas. 

Identificar potencialidades persoais como 

aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

Social e cidadá Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Participa de forma cooperativa na 

preparación e no desenvolvemento 

de concursos educativos. 

Autonomía e iniciativa persoal Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 

promover accións novas. 

Experimenta unha actitude 

positiva derivada da interiorización 

dos contidos aprendidos. 

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Valora a permanencia de Xesús na 

historia da Igrexa. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Tomar conciencia de como a fe cristiá 

lles dá resposta aos interrogantes máis 

Mostra actitude motivadora para o 

desenvolvemento da súa propia 

 

 radicais do ser humano. vocación. 

Competencia de 

sentido transcendente 

Descubrir como a fe motiva a cambiar o 

mundo, a transmitir valores... 

Expresa a importancia da fe para 

dotar a vida de sentido. 
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UNIDADE 9: Fe, arte e cultura 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- Relación entre a fe, a arte 

e a cultura. 

BLOQUE IV. 

1. Indicar as principais razóns 

polas cales as relixións son 

creadoras de arte ecultura. 

1.1. Redacta unha síntese que 

relacione a fe coa arte e a 

cultura. 

CCL 

CD CAA 

CCEC 

- Achegas do cristianismo 

ao patrimonio artístico 

e cultural da 

humanidade. 

BLOQUE IV. 

2. Expresar as principais achegas 

da Igrexa católica ao 

patrimonio cultural e artístico 

dahumanidade. 

2.1. Escribe exemplos de achegas 

da Igrexa católica ao 

patrimonio cultural e 

artístico da humanidade. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

- O relato bíblico «Salomón 

e o templo de 

Xerusalén». 

BLOQUE IV. 

3. Sintetizar o argumento, as 

claves de interpretación e as 

ensinanzas que se extraen do 

relato bíblico «Salomón e o 

templo de Xerusalén». 

3.1. Enche a ficha do relato bíblico 

«Salomón e o templo 

deXerusalén». 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

- Espiritualidade das 

peregrinacións e 

sentimento de piedade. 

BLOQUE IV. 

4. Tomar conciencia, desde a 

dimensión espiritual, das 

peregrinacións e da piedade 

cristiá. 

4.1. Explica o sentido das 

peregrinacións cristiás. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.2. Interpreta unha obra de arte. CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
 

- O valor da tolerancia. BLOQUE IV. 

5. Comprender o valor da 

tolerancia. 

5.1. Obtén información sobre a 

tolerancia. 

CCL 

 CAA 

 CSC 
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 CSIEE 

 CCEC 

 
5.2. Aplica o valor da tolerancia ao 

estudo de casos, como o 

culto das imaxes cristiás. 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 

 

 

 

 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeñ
o 

Comunicación lingüística Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

Escoita, le e comprende os contidos e o 

relato bíblico da unidade. 

Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

Expresa os seus sentimentos sobre o 

tema específico. 

Tratamento da información 

e competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

Investiga sobre un tema empregando 

diversas fontes. 

Aprender a aprender Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

Fai valoracións críticas sobre 

actitudes e comportamentos 

intolerantes. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

Social e cidadá Desenvolver capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 

traballo, e para a resolución de conflitos. 

Fai propostas para solucionar 

conflitos sobre un tema dado. 

Autonomía e iniciativa persoal Ser constante no traballo e superar as 

dificultades. 

Realiza as súas tarefas seguindo os 

obxectivos establecidos. 

Cultural e artística Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica...), e cara 

ás persoas que contribuíron ao seu 

Expresa a súa valoración sobre as 

achegas do cristianismo e da Igrexa 

católica ao desenvolvemento do 

patrimonio cultural e artístico da 

humanidade. 
 



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

126 

 

 

 desenvolvemento.  

Cultural e histórica Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

Recoñece a importancia do 

patrimonio artístico, cultural 

e histórico da Igrexa. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral 

Coñecer e apreciar os valores e virtudes 

xerados na mensaxe e no 

acontecemento cristián, que se realiza 

na Igrexa. 

Mostra actitude motivadora para o 

desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns. 

 

 

 

33.5. TEMAS TRANSVERSAIS. 3º ESO 
 

Unidade 1 Educación moral e cívica. Solidariedade. Voluntariado Sobre o valor da fe en Deus. 

Unidade 2 Educación para a interculturalidade. Cada relixión ensina valores e comportamentos que dan sentido 
a vida de quen a practica. (xudía, cristián, musulmán). 

Educación para a convivencia: respectar e comprender ás persoas que practican outras relixións. 
Promocionar o respecto aos dereitos humanos e a pluralidade 

Valores que dan sentido á vida. Ante a diversidade de valores, cada persoa elixe e xerarquiza o seus 
valores ou antivalores. 

Unidade 3 O valor de perdoar. Os valores que sustentan a xustiza, a igualdade e a paz: a través do obxectivo de 
descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor de perdoar. 

Educación para a paz: Importancia do perdón para a paz e a convivencia. 

Unidade 4 O valor do servizo. O valor do servizo é a actitude e o comportamento de facer, de forma 
desinteresada, tarefas e favores polos demais. O respecto ao Estado de dereito, a prevención de 
calquera tipo de violencia, o desenrolo sostible e o medio ambiente: traballa o compromiso persoal 
e o servizo aosdemais. 

Educación para a paz: todas as benaventuranzas, e unha delas en particular, levan aos cristiáns a 
ser sementeiros da paz no mundo. 

Os valores das Benaventuranzas. 
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Unidade 5 Dereitos Humanos. O dereito á vida. Todos temos dereito á vida e a integridade física e moral, sen 
que en ningún caso, poidamos ser sometidos a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou 
degradantes. 

Dereitos Constitucionais. Art.15 Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa 
persoa. 

Educación cívica e constitucional: traballar as diferenzas entre unha cultura de morte e unha 
cultura de vida, o desenrolo sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o 
abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada 
utilización das Tecnoloxías da Información e aComunicación. 

O sentido crítico: porque fai valoracións críticas sobre a «cultura da morte». 
 

Unidade 6 Educación para o consumo. O cristián, como todo bo cidadán, debe cumprir as leis civís do 
consumo ecolóxico, que respectan a natureza, e de consumo xusto, que promoven a 
solidariedade cós pobres. 

Solidariedade e consumo. La ética empresarial: reflexiona sobre o uso da publicidade. A dieta 
equilibrada: reflexión sobre o impacto da publicidade no consumo de comida rápida e produtos 
ricos engraxa. 

Unidade 7 O valor da fraternidade: consiste no sentimento e o comportamento de amor con todas as 
persoas como se fósemos irmáns 

O Valor da solidariedade: consiste no feito de compartir coas persoas que sofren miserias coma 
a fame, paro, guerra, abandono, etc.., e axudalas. Os valores que sustentan a xustiza, a 
igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o respecto aos homes e 
mulleres por igual, ás persoas con discapacidade, a pluralidade, e o respecto ao Estado de 
dereito: esta unidade traballa a importancia dasolidariedade 

Unidade 8 O valor de cooperar co grupo. O desenrolo do espírito emprendedor e o fomento da ética 
empresarial: a vida monástica 

Unidade 9 Patrimonio da Humanidade: as relixións crearon a maior parte do patrimonio da humanidade, 
debemos conservalo e defendelo. 

Educación Ambiental: debemos sentir aprecio polos lugares que forman parte do noso 
patrimonio cultural e relixioso. Respectar e coidar o patrimonio artístico, cultural e relixioso. 

O valor da tolerancia: consiste en respectar e aprender das diferentes crenzas, valores e 
comportamentos. Ser tolerantes non significa renunciar á propia fe e valores. Hoxe é necesario 
practicar a tolerancia para evitas as actuais discriminacións, guerras e fanatismos. os valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes e mulleres por igual: toda a unidade 
busca levar átolerancia 

 

 

33.6. 4º E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN 
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1º TRIMESTRE 

 BLOQUE 1

 (UNIDADES1,2) 

 BLOQUE 2 (UNIDADE3)

2º TRIMESTRE 

 BLOQUE3 

(UNIDADES4,5,

6) 

3º TRIMESTRE 

 BLOQUE 4 

 (UNIDADES7,8,9) 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIÓNS UNIVERSAIS 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe CC 

 

 de avaliación Avaliables  

- O desexo de atoparse 

conDeus. 

- As relixións: busca do 

sentido davida. 

- O relato bíblico «Rut, a 

estranxeira». 

- A espiritualidade da paz 

interior e o sentimento de 

busca desentido. 

- O valor dodiálogo. 

BLOQUE I. 

1. Resumir a vida 

ensinanzas deBuda. 

 

e 

 

a
s 

1.1. Redacta datos sobre a 

vida e as ensinanzas deBuda. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE I. 

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

 Identifica e clasifica os trazos 

principais (ensinanza, 

comportamento e culto) das 

relixiónsmonoteístas. 

 Busca información e 
preséntalle ao grupo as respostas 
das distintas relixións ás 
preguntas sobre o sentido da vida. 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE I. 

3. Investigar os valores que 
se propoñen no relato bíblico 
«Rut, a estranxeira». 

 Le e resume o argumento 
eaensinanzadorelatobíblico 

«Rut, a estranxeira». 

 Describe valores necesarios 
para mellorar situacións 
conflitivas actuais relacionadas 
coasrelixións. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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BLOQUE I. 

4. Recapacitar sobre a paz 

nas relixións e a busca de 

sentido. 

 Recapacita e medita sobre 

apaz. 

 Participa en debates sobre a 

busca de sentido da vida. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

BLOQUEI. 

5. Reflexionar sobre o valor 

dodiálogo. 

5.1. Autoavalía 

capacidade dediálogo. 

a súa 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

textos bíblicos e os contidos da 

unidade. 

 

 Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

- Relaciona os

 diversos contidos da 

unidade. 

Tratamento da información e 
competencia dixital. 

Comprender as mensaxes
 que veñen dos 
medios decomunicación. 

- Descobre as mensaxes e as 
ensinanzas dunha película. 

 

Aprender a aprender. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

 
Social e cidadá. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
colaboración establecidos. 

- Intervén por medio do diálogo 
seguindo unhas pautas dadas. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

- Desenvolve as súas 

actividades nos tempos 

previstos. 
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Cultural e artística. 

Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural. 

- Manifesta interese  pola 
cultura, a arte e a busca de 
sentido das diversasrelixións. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman a síntese 

teolóxica. 

- Valora a achega das relixións  e 

do cristianismo na busca de 

sentido. 

Competencia humanizadora e 
ético- moral. 

Concibir unha escala de principios e 
valores propia e actuar conforme a 
ela. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
relixiosos. 

Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Comprender que o ser humano 

necesita dar un sentido á súa vida. 

- Expón en que consiste o 

sentido da vidahumana. 

 

 

 

 

UNIDADE 2: EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- Experiencia relixiosa e 

experienciacristiá. 

- A experiencia cristiá, 

plenitude da revelación 

relixiosa. 

BLOQUE I. 

1. Explicar en que consisten 

a experiencia relixiosa e a 

experienciacristiá. 

 Define brevemente a 

experiencia relixiosa e a 

experienciacristiá. 

 Describe a experiencia 

relixiosa deXesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

 

- O relato bíblico «Noé e o 

diluvio universal». 

- Actitude relixiosa e 

éxtase relixiosa. 

- O valor de seguir un bo 

mestre. 

BLOQUE I. 

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

 Razoa por que a revelación é 

a plenitude da 

experienciarelixiosa. 

 Analiza e debate as 
principais diferenzas entre a 
revelación de Deus e as relixións. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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BLOQUEI. 

3. Enumerar os feitos e 

ensinanzas relixiosos do relato 

bíblico «Noé e o diluvio 

universal». 

 Resume o argumento e a 

ensinanza que se extrae do relato 

bíblico «Noé e o diluvio 

universal». 

 Participa en debates sobre 
ensinanzas presentes no texto. 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE I. 

4. 4. Descubrir a actual 

actitude relixiosa e experimentar o sentimento de éxtaserelixiosa. 

 Analiza e reflexiona sobre a 

súa actituderelixiosa. 

 Participa nun disco-fórum 

sobre acontemplación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE I. 

5. Identificar a Xesús de 

Nazaret como o mellor mestre 

para a vida. 

5.1. Participa nun cine-fórum 
sobre o valor de seguir un bo 
mestre. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 
Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os contidos e 

o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Presenta unha exposición sobre 

contidos e exprésaos oralmente. 

 
Tratamento da información e 

competencia dixital. 

Comprender as mensaxes

 que veñen dos 

medios decomunicación. 

- Dialoga sobre as aprendizaxes 

descubertas por medio das dinámicas 

de disco- fórum e cine-fórum. 

 

 
 

Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

- Valora a achega da unidade  no seu 

progreso deaprendizaxe. 
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Aprender a aprender. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

- Logra 

aprendizaxes 

gratificantes. 

experiencias 
conscientes 

de e 

 

Social e cidadá. 

Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

colaboración establecidos. 

- Participa na resolución de actividades

 e no 

desenvolvemento de diálogos e 

debates. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostra
r 
comeza
r 
novas. 

iniciativa persoal para 

ou promover

 accións 

- Experimenta unha actitude positiva
 derivada da 
interiorización dos contidos e valores 
aprendidos. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman a síntese 

teolóxica. 

- Descobre a experiencia 

relixiosa como a máiscompleta. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristián. 

- Expresa actitudes e valores que 
derivan do sentido relixioso do 
serhumano. 

Competencia 

transcendente. 

de sentido 
Comprender que a experiencia 

cristiá se caracteriza pola revelación 

amorosa deDeus. 

- Expón 

experiencia 

humano. 

Asachegas
 cristiá
  

da  
ao ser 

 

UNIDADE 3: DEUS, HISTORIA E IGREXA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- A fidelidade de Deus á 
alianza co serhumano. 

- A dobre realidade da 
Igrexa na historia da Idade 
Moderna e da Idade 
Contemporánea. 

- O relato bíblico de «O 

profetaXeremías». 

- O agradecemento e o 

sentimento de aproveitar o 

tempo. 

BLOQUE II. 

1. 1.  Recoñecer  e  valorar as 
accións de Deus fiel ao longo 
dahistoria. 

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

 
CCL, 

CAA,C

SC 

BLOQUE II. 

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

 Resume en que consiste a 
dobre realidade da Igrexa na 
historia. 

 Extrae conclusións sobre a 
historia da Igrexa nos séculos XV 
aXXI. 

CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 
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- O valor da fidelidade. BLOQUEII. 

3. Indicar a principal 

ensinanza moral e relixioso do 

relato bíblico «O profeta 

Xeremías». 

 Expresa o argumento e 

principal ensinanza do relato 

bíblico «O profetaXeremías». 

 Toma conciencia e agradece 
os momentos da súa historia nos 
que recoñece a fidelidade 
deDeus. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE, 

CCEC 

BLOQUE II. 

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

 Dialoga sobre a dimensión 

espiritual do agradecemento. 

 Reflexiona sobre o 

sentimento de aproveitar o 

tempo. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE II. 

5. Concienciarse sobre o 

valor dafidelidade. 

5.1. Participa nun cine-fórum 

sobre a fidelidade. 
CCL, CD, 

CAA,CSC 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descrito
r 

Desempeño 

 
 
 

Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os contidos 

e o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Sintetiza os principais contidos da 
unidade. 

Tratamento da información 
competencia dixital. 

e 
Comprender as mensaxes
 que veñen dos 
medios decomunicación. 

- Descobre 
ensinanzas 
audiovisuais. 

as mensaxes e de

 materiais 

 
 

 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

- Investiga e completa 

esquemas sobre oscontidos. 
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Aprender a aprender. Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

- Logra 
aprendizaxes 
gratificantes. 

experiencias de 
conscientes  e 

 

 
Social e cidadá. 

Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Interioriza valores como os do 

agradecemento, aproveitar o tempo e 

a fidelidade. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

- Emprende e executa as súas tarefas 
con sentido da responsabilidade. 

 

Cultural e artística. 

Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián. 

- Elabora creativamente unha tarxeta 

cun consello para empregar ben o 

tempo. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

- Investiga sobre a historia da Igrexa. 

 
Competencia humanizadora e 

ético- moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 

virtudes xerados na mensaxe e 

acontecemento cristián, que se 

realiza na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora para o 

desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns como a 

fidelidade. 

 
Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Valorar como Deus intervén na 
historia. 

- Expresa que Deus se revela e realiza 
unha alianza co ser humano que 
cumpre ao  longo dahistoria. 

 

UNIDADE 4: O MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- A figura mesiánica do 

Servo deIavé. 

- Características da moral 

católica da vidapública. 

- O relato bíblico «A 

historia do reiSaúl». 

BLOQUE II. 

1. Comparar e apreciar a 

novidade entre o Mesías 

sufridor e o Mesías político. 

 Identifica, clasifica e compara 

os trazos do Mesías sufridor e do 

Mesíaspolítico. 

 Esfórzase por comprender a 
novidade do Mesías sufridor como 
criterio de vida. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CCEC 
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- A práctica da fe cristiá e 

o sentimento 

desufrimento. 

- O valor do compromiso 

social. 

BLOQUE II. 

2. Sintetizar as 

características da moral 

católica da vidapública. 

2.1. Argumenta desde os 

principios da moral católica da 

vida pública. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 BLOQUE II. 

3. Describir as ensinanzas 
persoais e sociais que se 
poden extraer do relato 
bíblico 
«A historia do rei Saúl». 

 Resume e extrae unha 

ensinanza do relato bíblico «A 

historia do reiSaúl». 

 Expón as calidades dun bo 

gobernante segundo aBiblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE II. 

4. Valorar a importancia de 
practicar a fe e o sentimento 
desufrimento. 

 Reflexiona ante dilemas 

morais que formula a vida 

pública. 

 Participa nun cine-fórum 

sobre o sentido dosufrimento. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE II. 

5. Estimar o valor

 do compromisosocial. 

5.1. Aplica o método ver- 
xulgar-actuar ante un problema 
actual da sociedade e a política. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 
Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

contidos e o relato bíblico da 

unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Emprega adecuadamente a 
linguaxe nas súas reflexións e 
redaccións. 
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Tratamento da información e 

competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

- Usa as tecnoloxías 
adecuadamente para o 
desenvolvemento das 
actividades que orequiren. 

 
 
 

 
Aprender a aprender. 

Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os seguintes en 

función dos resultados intermedios. 

- Reflexiona e actúa seguindo 

unhas pautas metodolóxicas. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

- Logra experiencias de aprendizaxes 
conscientes e gratificantes. 

 

Social e cidadá. 
Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Aprecia o valor do 

compromisosocial. 

Autonomía e iniciativa persoal. Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

- Selecciona, describe, xulga e actúa 

ante un problema actual da 

sociedade e apolítica. 

Cultural e histórica. Valorar os diversos núcleos 

temáticos que conforman a síntese 

teolóxica. 

- Investiga sobre os conceptos 

relacionados co servo de Iavé e o 

mesianismo. 

Competencia humanizadora e 

ético moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 
virtudes xerados na mensaxe e 
acontecemento cristián, que se 
realiza na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns como o do 
compromiso social e político. 

Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Valorar a revelación de Deus na 

historia. 

- Expresa que Deus se revela e 

intervén na historia para ofrecer o 

seu amor esalvación. 

 

 

 

UNIDADE 5: XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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- A chamada de Xesús a 
colaborar con El xera unha 
comunidade. 

- Compromisos para 
actualizar a misión de 
Xesús. 

BLOQUE III. 

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

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

 
CCL, 

CAA,CS

C 

- O relato bíblico«Xesús 

chama os

 primeiros 

discípulos». 

BLOQUE III. 

2. Achar compromisos 

cristiáns para actualizar a 

misión de Xesús. 

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

CCL, 

CD, 

- Comunicación con Xesús 
e sentimento deentrega 

CAA, 

CSC 

 

persoal. 

- O valor da crítica moral. 

BLOQUE III. 

3. Coñecer e apreciar o 

convite de Xesús a colaborar 

na súa misión. 

 Resume e explica o 

argumento, as ensinanzas e a 

simboloxía da pescamilagrosa. 

 Le de xeito comprensivo un 
evanxeo, identifica e describe a 
misión salvífica de Xesús. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CCEC 

BLOQUE III. 

4. Constatar e  expresar como 

a comunicación con Xesús xera 

o sentimento de 

entregapersoal. 

 Imaxina e expresa que lle 

comunicaría aXesús. 

 Participa nun cine-fórum 

sobre a entregapersoal. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE III. 

5. Aprender a ver, xulgar e 

actuar cristiamente. 

5.1. Describe como  ser críticos 
e evitar ser manipulados polos 
medios de comunicación social. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os contidos, 
textos, citas e o relato bíblico da 
unidade. 
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Comunicación lingüística. Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

- Expresa correctamente os contidos 

traballados na unidade. 

Tratamento da información e 
competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

- Investiga sobre un tema 
empregando diversas fontes. 

 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

- Fai valoracións críticas e morais 

sobre a manipulación nos medios 

de comunicación social. 

 

 Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

- Logra experiencias de aprendizaxes 

conscientes e gratificantes. 

 
Social e cidadá. 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades. 

- Experimenta o sentimento de 
entrega persoal. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal 

para comezar ou 

promoveraccións novas. 

- Participa no método de aprender a 

ver, xulgar e actuar cristiamente. 

 

Cultural e artística. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 

- Dialoga sobre diversos aspectos 

relacionados coa arte presentes na 

unidade. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

- Investiga e descobre a relación 
entre Xesucristo, a súa misión e a 
Igrexa. 

Competencia humanizadora e 

ético-moral. 

Concibir unha escala de principios e 

valores propia e actuar conforme a 

ela. 

- Aprecia o sentimento de 

entrega persoal e o valor da 

crítica moral. 

Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Valorar os principais modelos de 

vida cristiá. 

- Expresa compromisos 

concretos para actualizar a 

misión de Xesús. 

 

 

UNIDADE 6: XESUCRISTO, SACRAMENTOS E MATRIMONIO 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

- Os sacramentos e a súa 
clasificación. 

- Características dos 
sacramentos da Igrexa 
católica e do sacramentodo 

BLOQUE III. 

1. Resumir as principais 
características dos 
sacramentos da Igrexa 
católica. 

1.1. Clasifica e define os 
sacramentos da Igrexa católica. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC 

 

Matrimonio. 

- O texto bíblico «Canto ao 

amorcristián». 

- Poesía amorosa da Biblia 

e o sentimento de salvar o 

matrimonio. 

- O valor da coherencia 

persoal ecristiá. 

BLOQUE III. 

2. Sintetizar o sacramento 

do Matrimonio e a 

súaliturxia. 

2.1. Describe en que consiste 

o sacramento do Matrimonio e 

cal é a súa liturxia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE III. 

3. Enumerar as 
características máis orixinais 
do amor cristián segundo o 
texto bíblico do «Canto ao 
amor cristián». 

3.1. Le o texto bíblico do 

«Canto ao amor cristián» e 

expresa en que consiste este 

amor. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUEIII. 

4. Expresar a espiritualidade 

amorosa e o sentimento de 

fortalecer o vínculo 

matrimonial. 

 Reflexiona e expresa 

creativamente aespiritualidade 

amorosa. 

 Participa nun cine-fórum 
sobre como salvar un 
matrimonio. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE III. 

5. Argumentar ante dilemas 
con coherencia persoal e 
cristiá. 

5.1. Participa nun role- playing 
a partir dun dilema sobre o 
casamento. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

UNIDADE 6: XESUCRISTO, SACRAMENTOS E MATRIMONIO 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

textos e o relato bíblico da 

unidade. 
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Comunicación lingüística. Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

- Participa por medio do diálogo 

nas diversas propostas da 

unidade. 

Tratamento da información e 

competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que veñen 

dos medios de comunicación. 

- Descobre as mensaxes e as 

ensinanzas dunha película. 

 

Aprender a aprender. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

 

 
Social e cidadá. 

Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Reflexiona e interioriza valores 

relacionados coa convivencia da 

parella. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

- Participa de forma 
responsable en dinámicas como 
orole-playing. 

 
Cultural e artística. 

Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 

- Mostra creatividade na 

confección dunha tarxeta 

de voda. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

- Valora a achega dos 
sacramentos como medio 
de encontro con Xesucristo. 

 

Competencia humanizadora e 

ético moral. 

Concibir unha escala de principios e 

valores propia e actuar conforme a 

ela. 

- Mostra actitude motivadora 
para o desenvolvemento de 
valores xenuinamente cristiáns, 
en especial o de coherencia 
persoal. 

Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Comprender o xeito cristián de ver a 

vida. 

- Valora como o encontro con 

Cristo transforma a vida. 

 

UNIDADE 7: IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 



IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

 

Departamento de Relixión 

141 

 

 

- A pertenza a Cristo na 

Igrexa ilumina todas as 

dimensións do serhumano. 

- Características, 
fundamentos, principios 
éticos 
ecomportamentos da 
moral católica da 
sexualidadehumana. 

- Os relatos bíblicos de 

«A Creación do home e a 

muller». 

BLOQUE IV. 

1. Sintetizar os trazos 

fundamentais da sexualidade 

humana. 

1.1. Expón o que é a 

sexualidade humana. 
CCL, CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE IV. 

2. Resumir as 

características máis 

importantes da moral 

católica da sexualidade 

humana. 

2.1. Describe as características 

máis importantes da moral 

católica da 

sexualidadehumana. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC 

 

- Afectividade 

esentimento 

denamoramento. 

- O valor doamor. 

BLOQUE IV. 

3. Aplicar as claves para 
interpretar correctamente os 
dous relatos bíblicos de «A 
Creación do home e a muller» 
e indicar as súas ensinanzas. 

3.1. Expresa o significado dos 

relatos bíblicos de «A creación 

do home e a muller». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE IV. 

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

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

 Expresa o seu sentimento 

cara a Cristo por medio dunha 

poesía. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE IV. 

5. Discernir o verdadeiro 
amor. 

5.1. Resolve un dilema moral 
relacionado co verdadeiro 
amor. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE, 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

relatos e o texto bíblico da 

unidade. 
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Comunicación lingüística. Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

- Participa en debates seguindo 

as pautas establecidas. 

Tratamento da información e 

competencia dixital. 

Comprender as mensaxes que veñen 

dos medios de comunicación. 

- Descobre as mensaxes e as 

ensinanzas dunha película. 

 
 

 
Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

- Realiza un traballo 
colaborador e expón os 
resultados á clase. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

 

 
Social e cidadá. 

Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

colaboración establecidos. 

- Dialoga e participa en debates 

para extraer conclusións sobre 

os temas analizados. 

 
Autonomía e iniciativa persoal. 

Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

- Promove un clima de traballo 

eficaz nas dinámicas grupais. 

Cultural e artística. 
Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

- Compón un poema. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

- Toma conciencia de que 
Cristo ilumina todas as 
dimensións do ser 
humano. 

 
Competencia humanizadora e 

ético moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 

virtudes xerados na mensaxe e 

acontecemento cristián, que se 

realiza na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora 

para o desenvolvemento de 

valores xenuinamente cristiáns. 

 

Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Recoñecer os fundamentos que 
xustifican a ensinanza moral da 
Igrexa católica, e orientan a relación 
do home con Deus, consigo mesmo 
e cos outros. 

- Valora o sentimento de 
namoramento e 
osentido cristián 
doamor. 

 

UNIDADE 8: IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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- Autoridade positiva 

e autoritarismo. 

- A autoridade 
eclesialao servizo 
daverdade. 

- O relato bíblico«Susana, 
Daniel e os dousxuíces». 

- A verdade do serhumano 

BLOQUE IV. 

1. Diferenciar 
entre autoridade 
positiva e 
autoritarismo. 

 Define e diferencia os 
termos autoridade legal exusta, 
autoridade moral e 
autoritarismo. 

 Identifica persoas que son 
autoridade na súa vida e 
explica como recoñece nelas a 
verdade. 

 
CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

 

e o sentimento 

de sinceridade. 

- O valor da verdade. 

BLOQUE IV. 

2. Distinguir que a 

autoridade está ao servizo 

da verdade. 

 Localiza e xustifica tres 

acontecementos da historia nos 

que a Igrexa defendeu a 

verdade do serhumano. 

 Recoñece e valora na Igrexa 
distintas figuras que son 
autoridade, polo servizo oupolo 
testemuño. 

 
CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

BLOQUE IV. 

3. Expresar o argumento e a 
mensaxe relixiosa e moral do 
relato bíblico «Susana, Daniel 
e os dous xuíces». 

3.1. Sintetiza o argumento e a 
mensaxe relixiosa do relato 
bíblico «Susana, Daniel e os 
dous xuíces». 

CCL, 

CD, 

CAA,C

SC 

BLOQUE IV. 

4. Reflexionar sobre a 

defensa da verdade do ser 

humano e a sinceridade. 

 Enumera acontecementos 

da historia nos que a Igrexa 

defendeu a verdade do 

serhumano. 

 Analiza o seu nivel 

persoal desinceridade. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE IV. 

5. Indagar sobre o valor da 

verdade. 

5.1. Participa nun disco- fórum 

sobre a verdade. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 
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Comunicación lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

contidos e o relato bíblico 

da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

- Participa en debates seguindo 

as pautas establecidas. 

Tratamento da información e 

competencia dixital. 

Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

- Investiga en Internet para 

obter informacións. 

 

 
 

 
Aprender a aprender. 

Planificar os recursos necesarios e 

os pasos que cómpre realizar no 

proceso de aprendizaxe. 

- Realiza propostas de traballo 

seguindo unhas pautas dadas. 

Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

- Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes. 

 

Social e cidadá. 

Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

colaboración establecidos. 

- Participa de forma cooperativa 
na preparación e 
desenvolvemento das 
propostas de grupo. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal 

para comezar ou 

promoveraccións novas. 

- Experimenta unha actitude 

positiva derivada da 

interiorización dos contidos 

aprendidos. 

 
Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos 
temáticos que conforman a síntese 
teolóxica. 

- Valora a importancia e as 

achegas da Igrexa na historia. 

Competencia humanizadora e 

ético moral. 

Tomar conciencia de como a Igrexa 

está ao servizo da verdade do ser 

humano. 

- Mostra interese pola 

verdade e defensa do ser 

humano. 

Competencia de

 sentido 

transcendente. 

Descubrir a autoridade da Igrexa 

unida á misión de Xesús e ao 

servizo da verdade. 

- Expresa que a autoridade 

eclesial está ao servizo da 

verdade. 

 

UNIDADE 9: OS CRISTIÁNS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIASCLAVE 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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- A misión da Igrexa 

no mundo. 

- Características da 
civilización do amor que 
constrúen os 
cristiánspor 

BLOQUE IV. 

1. Resumir a misión da 

Igrexa e a súa relación co 

Reino de Deus. 

1.1. Sintetiza por escrito en 
que consiste a misión da Igrexa 
e a súa relación co Reino de 
Deus. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

todo o mundo. 

- O relato bíblico «O 

ceo novo e a 

terranova». 

- Espiritualidade ecolóxica 

e sentimento 

deeternidade. 

- O valor de cambiar 

o mundo. 

BLOQUE IV. 

2. Relacionar a misión do 

cristián coa construción 

do mundo. 

2.1. Investiga e debate sobre 
as iniciativas eclesiásticas do 
seu contorno que colaboran na 
construción da civilización do 
amor. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE IV. 

3. Indicar algunhas claves 
para interpretar 
correctamente o relato bíblico 
«O ceo novo e a terra nova». 

 Cumpre a ficha dorelato 
bíblico «O ceo novo e a terra 
nova». 

 Responde afirmacións 

erróneas con argumentos 

propios. 

CCL, 

CD, 

CAA,

CSC 

BLOQUE IV. 

4. Desenvolver e vivenciar a 

espiritualidade ecolóxica e o 

sentimento de eternidade. 

 Explica a importancia de 

valorar cada persoa, cada cousa 

e cadamomento. 

 Participa nun cine-fórum 
sobre a vidaeterna. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

BLOQUE IV. 

5. Comprender o valor de 
cambiar o mundo. 

5.1. Interioriza e enumera 

comportamentos 

necesarios para cambiar o 

mundo. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

- Escoita, le e comprende os 

contidos e o relato bíblico da 

unidade. 
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Comunicación lingüística. Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

- Expresa os seus sentimentos sobre o 

tema específico. 

 
Tratamento da información e 
competencia dixital. 

Elaborar e publicitar 
información propia derivada de 
información obtida a través de 
medios tecnolóxicos. 

- Investiga e presenta en 
formato dixital oscontidos 
aprendidos. 

 

 

 

 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

- Responde con propios argumentos 

a diversas opinións sobre un tema 

dado. 

Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

- Logra experiencias de 

aprendizaxes conscientes e 

gratificantes. 

 

Social e cidadá. 

Desenvolver capacidade de diálogo cos 

demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de 

conflitos. 

- Participa activamente no 

traballo colaborador e grupal. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Mostrar iniciativa persoal para 

comezar ou promoveraccións 

novas. 

- Propón medidas concretas 

para cambiar o mundo. 

 

 

Cultural e artística. 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica...), e cara 

ás persoas que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

- Expresa a súa valoración sobre as 

achegas do cristianismo e da 

Igrexa católica ao servizo da 

civilización do amor. 

 

Cultural e histórica. 

Valorar os diversos núcleos temáticos 

que conforman a síntese teolóxica. 

- Recoñece a importancia da misión 

da Igrexa. 

 

Competencia humanizadora e ético 

moral. 

Coñecer e apreciar os valores e 

virtudes xerados na mensaxe e 

acontecemento cristián, que se 

realiza na Igrexa. 

- Mostra actitude motivadora para 

o desenvolvemento de valores 

xenuinamente cristiáns. 
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34. ANEXOS. 

34.1. RÚBRICA SOBRE AS APRENDIZAXES DOS CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA. 
 

 
4 3 2 1 

 

A INTRODUCIÓN DO 

APARTADO 

Describe de forma precisa o 

contido principal do tema. Se 

expresa empregando un 

vocabulario específico e 

apropiado ao contido. 

Describe de forma elemental o 

contido principal do tema. Se 

expresa empregando un 

vocabulario axustado ao contido. 

Describe de forma confusa o 

contido principal do tema. Se 

expresa empregando un 

vocabulario pouco apropiado. 

Non describe de forma acertada o 

contido principal do tema. Non se 

expresa empregando un 

vocabulario apropiado. 

 

 

DESENVOLVEMENTO 

DOS CONTIDOS: 

EPÍGRAFES 

Comprende adecuadamente os 

contidos de cada epígrafe. 

Resume cada apartado 

detalladamente. Realiza mapas 

conceptuais e esquemas. Extrae 

ensinanzas que sabe aplicar a súa 

vida persoal. 

Comprende basicamente os 

contidos de cada epígrafe. 

Resume cada apartado de forma 

elemental. Completa mapas 

conceptuais e esquemas. Extrae 

ensinanzas que sabe aplicar a súa 

vida persoal. 

Comprende de forma pouco 

precisa los contidos de cada 

epígrafe. Lle costa completar 

frases a partir de expresións ou 

palabras relacionadas co 

contido. Extrae algunhas 

ensinanzas dos contidos. 

Non comprende con claridade os 

contidos de cada epígrafe. Lle 

costa completar frases a partir de 

expresións ou palabras 

relacionadas co contido. Non 

obtén ensinanzas dos contidos. 

 

 

 

VOCABULARIOE 

Amosa interese e comprende o 

vocabulario específico do novo 

tema. Emprega axeitadamente o 

vocabulario nas súas exposicións. 

Sintetiza os conceptos clave do 

apartado 

«¿Sabías que…?» de cada 

Comprende o vocabulario 

específico do novo tema. 

Emprega ocasionalmente o 

vocabulario nas súas 

exposicións. Sintetiza os 

conceptos clave do apartado 

«¿Sabías que…?» de cada 

Amosa pouco interese polo 

vocabulario específico do novo 

tema. Apenas emprega o 

vocabulario nas súas exposicións. 

Ten dificultade en sintetizar os 

conceptos clave do apartado 

«¿Sabías que…?» de 

Non amosa interese polo 

vocabulario específico do novo 

tema. Non emprega o vocabulario 

nas súas exposicións. Ten 

dificultade en sintetizar os 

conceptos clave do apartado 

«¿Sabíasque…?» de cadaunidade. 
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¿SABÍASQUE…? unidade de forma precisa. unidade de forma básica. cadaunidade. 

 

IMAXEN, MAPAS E 

ESQUEMAS 

Interpreta de xeito eficaz e 

precisa as imaxes, os mapas 

conceptuais e os esquemas 

presentes na dobre páxina de 

contidos. 

Interpreta axeitadamente as 

imaxes, os mapas conceptuais e os 

esquemas presentes na dobre 

páxina de contidos. 

Ten algunha dificultade en 

interpretar axeitadamente as 

imaxes, os mapas conceptuais e os 

esquemas presentes na dobre 

páxina de contidos. 

Ten serios problemas á hora de 

interpretar axeitadamente as 

imaxes, os mapas conceptuais e os 

esquemas presentes na dobre 

páxina de contidos. 

 

34.2. ESCALA DE OBSERVACIÓN DAS APRENDIZAXES SOBRE A RELACIÓN COS DEMÁIS 
 

 
ALUMNO/A: 

 
MOI BEN 

 
BE
N 

 
REGULAR 

 
M
AL 

Participa de forma cooperativa na elaboración de traballos de parella e de grupo.     

 
Toma decisións sobre a forma de desenvolver os traballos. 

    

 
Intervén nos debates didácticos de grupo. 
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Aporta ideas e propostas de mellora sobre algunhas normas establecidas no funcionamento da clase 
de Relixión. 

    

Favorece o traballo nun clima de confianza e colaboración mediante comportamentos de respecto, 
valoración e sentido do humor. 

    

 

Enumera as tarefas escolares nas que colabora. 
    

 

Expón os conflitos que xorden entre os compañeiros e as compañeiras. 
    

 

Expresa principios e valores da convivencia social. 
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34.3. REXISTRO DE OBSERVACIÓN SOBRE A INTELIXENCIA ESPIRITUAL 
 

 
 
 

ALUMNO/A 

 

 
Entende en 

que 

consiste a 

intelixencia 

espiritual 

 

 
Concibe a 

Creación 

como obra 

de Deus 

 

 
Explica o 

significado 

espiritual 

do seu 

nome 

 

Expón que 

expresan os 

nomes que 

recibe 

Xesús no 

NT 

 
Recoñece 

os valores 

da moral de 

Xesús por 

medio dun 

cinefórum 

 
Expresa a 

súa 

experienci

a sobre o 

rostro da 

Saba 

Santa 

 
Expresa 

sentimentos 

que lle 

produce 

unha 

situación 

concreta 

Identifica a 

Eucaristía 

como o 

sacramento 

que fortalece a         

espiritualidad 

e 

 
Sabe 

diferenciar 

entre 

Espírito 

Santo, 

espírito 

persoal e 

espiritismo 
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34.4. COAVALIACIÓNS DAS ACTIVIDADES DE «APRENDER A EMPRENDER» RELACIONADAS COA INTELIXENCIA EMOCIONAL 
 

Título da unidade didáctica e da actividade: Compoñentes do grupo: 

 
PREGUNTAS 

 
O MEU GRUPO 

 
OUTROS GRUPOS 

 
¿Que fixestes?? 

Describe os pasos. 

  

 
¿Que vos resultou máis difícil? 

Explica o porqué. 

  

 

¿Como poderías melloralo? 

  

 

¿Que aprendestes? 

  

 
¿Que nota lle poñerías? 

(Do 1 ao 5) 

  

 

Compara as túas respostas coas doutros grupos. ¿Que similitudes e que diferenzas observades? 
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34.5. ESCALA DE OBSERVACIÓN DOS COÑECEMENTOS SOBRE VALORES HUMÁNOS ECRISTIÁNS 
 

 

1.Moiben 2.Ben 3.Regular 4.Mal 
 

 
 
 

ALUMNO/A 

Elixe valores 

do 

hinduísmo e 

do 

cristianismo 

para 

solucionar 

problemas 

da 

sociedade 

actual 

 

Sinala 

valores 

ecolóxicos, 

morais e 

cristiáns que 

humanizan 

ás persoas 

 
 
 

Autoavalía 

o seu nivel 

de 

confianza 

 
Escribe os 

valores 

presentes 

nas  

Bienavent

u- 

Ranz
as 

 

Identifica os 

valores e as 

virtudes que 

propoñen os 

Dez   

Mandament

os 

 

 
Expresa 

en que 

consiste a 

virtude 

da 

esperanz

a 

 

 
Relaciona 

o valor da 

fraternida

de coa 

vida do 

bautizado 

 
Expresa 

compromiso

s persoais 

para 

aprender a 

compartir 

 
 
 

Autoavalía 

o seu nivel 

de 

autenticidad

e 

          

          

          

          

          

          

 

Nome eApelidos:   Curso:    Data:  
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34.6. RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTES DE CLASE 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 

 
APUNTES 

Os apuntes están escritos, 

organizados e ordenados 

con moito coidado. 

 
Os apuntes están escritos 

e teñen certa 

organización. 

 
Os apuntes están escritos. 

 
Os apuntes están escritos solo con 

axuda dun compañeiro ou 

compañeira ou do profesorado 

cando llorecorda 

 
Carece de apuntes. 

 

 
CANTIDADE 

DE INFORMACIÓN 

Ten información de 

todos os temas e 

preguntas tratados. 

 
Ten información de todos 

os temas e da maioría das 

preguntas tratadas. 

 
Ten información de case 

todos os temas e preguntas 

tratados. 

 
Ten información de algún 

dos temas e preguntas 

tratados. 

 
No ten 

información ou 

esta é moi 

escasa. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

A información está moi 

ben organizada con 

parágrafos ben 

redactados e 

consubtítulos. 

 
A información está 

organizada con parágrafos 

ben redactados. 

 
A información está 

organizada, pero os 

parágrafos non están 

ben redactados. 

 
A información proporcionada 

non parece estar organizada. 

 
A información 

carece de estrutura 

de redacción. 

 

 

IDEAS 

RELEVANTES 

A información está 

claramente relacionada 

co tema principal e 

proporciona varias ideas 

secundarias ou exemplos. 

 
A información ten as ideas 

principais e unha ou dúas 

ideas secundarias. 

 
A información ten as ideas 

principais pero non as 

secundarias. 

 
A información ten algunha 

das ideas principais. 

 
A información 

non ten ideas 

principais. 

 

 
GRAMÁTICA 

E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación. 

 
Case non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 
Existen dous erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación. 

 
Existen tres erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación. 

 
Existen máis de tres 

erros gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 



154 

IES As Insuas- Muros Curso 2021-2022 

1 

 

Departamento de Relixión 

 

 

 

INFORMACIÓN 

GRÁFICA, 

DEBUXOS, 

ILUSTRACIÓNS, 

ETC. 

Os diagramas e ilustracións 

están ben construídos, 

ordenados e contribúen á 

comprensión do tema. 

 
Os diagramas e ilustracións 

están ben construídos e 

contribúen á comprensión 

do tema 

 
Os diagramas e ilustracións 

están ben construídos e 

contribúen, en ocasións,á 

á comprensión do tema 

 
Os diagramas e ilustracións 

non sempre están ben 

construídos e non sempre 

contribúen á comprensión 

do tema. 

 
Non ten diagramas nin 

ilustracións. 

 

 

Nome eApelidos:   Curso:    Data:   

 

34.7. RÚBRICA PARA AVALIAR A RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EXERCICIOS 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 

NÚMERO 

DE EXERCICIOS 

RESOLTOS 

Realiza o 90 % dos 

exercicios que se 

propoñen. 

 
Realiza entre o 90 % e o 

80 % dos exercicios quese 

propoñen. 

 
Realiza entre o 80 % e o 

70 % dos exercicios quese 

propoñen. 

 
Realiza entre o 70 % e o 

60 % dos exercicios quese 

propoñen. 

 
Realiza menos do 60 % 

dos exercicios que se 

propoñen. 

 

PROCEDIMENTO E 

RESULTADOS DOS 

EXERCICIOS 

RESOLTOS 

Desenrola o 

procedemento, o detalla, 

o presenta 

organizadamente e obtén 

o resultado correcto. 

 
Desenrola o 

procedemento, o detalla, 

o presenta pouco 

organizado e obtén o 

resultadocorrecto. 

 
Desenrola o 

procedemento, o 

detalla, non o organiza 

e obtén o resultado 

correcto. 

 
Desenrola o 

procedemento e obtén 

o resultado correcto. 

 
Non desenrola o 

procedemento e 

non obtén o 

resultado correcto. 

 

 

 

Nome eApelidos:   Curso:    Data:   
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34.8. RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DUNEXAME 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 
PRECISIÓN NAS 

RESPOSTAS 

Todas as respostas 

desenrolan o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

 
Case todas as respostas 

desenrolan o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

 
A maioría das respostas 

desenrolan o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

 
Poucas respostas 

desenrolan o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

 
Ningunha das respostas 

desenrolan o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Todas as respostas están 

presentadas con limpeza 

e pulcritude. 

 
Case todas as respostas 

están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

 
A maioría das 

respostas están 

presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

 
Poucas respostas están 

presentadas con limpeza 

e pulcritude. 

 
A maioría das respostas 

non están presentadas 

con limpeza e 

pulcritude. 

 

 

 

 

NÚMERO 

DE PREGUNTAS 

RESPONDIDAS 

Todas as preguntas están 

respondidas. 

 
Respondeu polo menos 

o 90 % das preguntas. 

 
Respondeu polo menos 

o 80 % das preguntas. 

 
Respondeu polo menos 

o 70 % das preguntas. 

 
Respondeu unha 

porcentaxe menor do 70 

% das preguntas. 

 

 

GRAMÁTICA 

E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación e o 

texto lese con fluidez. 

 
Case non hai erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación e o 

texto lese confluidez 

 
Existen dous erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación, e o 

texto ten algunha 

dificultade para 

entenderse. 

 
Existen tres erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación,e o 

texto enténdese 

condificultade. 

 
Existen máis de tres 

erros gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación, e o texto 

non se entende. 

 

 

Nome eApelidos:   Curso:    Data:   
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34.9. RÚBRICA PARA AVALIAR MAPAS CONCEPTUAIS 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 

EXPOSICIÓN DOS 

ASPECTOS 

IMPORTANTES 

Contén todos os aspectos 

importantes do tema ou 

temas, expostos de forma 

clara e ordenada. 

 
Contén un 80 % dos 

aspectos importantes do 

tema ou temas, expostos 

de forma clara e 

ordenada. 

 Contén un 75 % dos 

aspectos importantes do 

tema ou temas, expostos 

de forma clara e 

ordenada 

 
Contén un 50 % dos 

aspectos importantes do 

tema ou temas, pero non 

se encontran expostos de 

forma clara e ordenada. 

 
Contén menos dun 

50 % dos aspectos 

importantes do tema 

ou temas, pero non se 

encontran expostos de 

forma clara e 

ordenada 

 

 

PRESENTA 

XERARQUÍAS 

Presenta todos os 

aspectos importantes dos 

contidos en xerarquías, 

polo menos ata un 

terceiro ou cuarto nivel. 

 
Presenta un 80 % dos 

aspectos importantes dos 

contidos en xerarquías, 

polo menos ata un 

terceiro ou cuarto nivel. 

 
Solo contén un 50 % dos 

aspectos importantes dos 

contidos en xerarquías, 

polo menos ata un 

terceiro ou cuarto nivel. 

 
Non contén xerarquías de 

terceiro nivel. 

 Contén xerarquías de 

primeiro nivel e 

algunhas de segundo 

nivel. 

 

 

 
EXEMPLOS 

Propón exemplos claros 

relacionados co tema e 

mencionados durante a 

explicación deste, e aporta 

algúns novos. 

 
Propón exemplos 

claros relacionados co 

tema e mencionados 

durante a explicación 

deste, pero non aporta 

novos. 

 
Propón exemplos pero 

non todos están 

relacionados co tema. 

 
Propón exemplos 

non relacionados co 

tema. 

 
Non propón exemplos. 

 

 

TIPOS 

DE UNIÓNS 

E ENLACES 

Todos os conceptos que o 

requiren teñen unións 

cruzadas. 

 
Un 80 % dos conceptos 

que o requiren teñen 

unións cruzadas. 

 
So un 60%. que o requiren 

teñen unións cruzadas. 

 
Menos do 50 %. que 

o requiren teñen 

unións cruzadas. 

 
Non hai unións cruzadas. 

 

 

PROPOSICIÓNS 

As ideas principais levan 

proposicións. 

 
O 80 % das ideas 

principais levan 

proposicións 

 
So o 60 % das ideas 

principais levan 

proposicións 

 
Menos do 50 % das ideas 

principais levan 

proposicións 

 
Ningunha idea principal 

leva proposicións. 
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CONEXIÓN 

DE CONCEPTOS 

Todos os conceptos 

presentan as conexións 

adecuadas cos seguintes. 

 
Un 80 % presentan as 

conexións adecuadas cos 

seguintes dos conceptos 

 
Soo 60 % dos conceptos 

presentan unha 

conexión adecuada cos 

seguintes. 

 
Menos do 50 % 

presentan as conexións 

adecuadas cos seguintes 

 
Non hai 

conexións 

adecuadas. 
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34.10. RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 
 

 
REDACCIÓN 

O traballo está ben 

estruturado e cumpre 

na súa totalidade coa 

estrutura de 

introdución, desenrolo 

e conclusión. 

 
O traballo encóntrase ben 

estruturado nun 

80 % e cumpre na súa 

totalidade coa estrutura 

de introdución, desenrolo 

e conclusión 

 
O traballo encontrase 

ben estruturado nun 

50% e cumpre na súa 

totalidade coa estrutura 

de introdución, desenrolo 

e conclusión 

 
O traballo encontrase 

ben estruturado nun 

50% e non cumpre na 

súa totalidade coa 

estrutura de 

introdución, desenrolo 

e conclusión 

 
O traballo non está 

estruturado e non ten 

introdución, desenrolo 

e conclusión. 

 

 

 

 

ORTOGRAFÍA 

O texto non presenta 

erros ortográficos 

(puntuación, acentuación 

e gramática). 

 
O texto ten menos de 3 

erros ortográficos 

(puntuación, acentuación e 

gramática). 

 
O texto ten entre 4 e 6 

erros ortográficos 

(puntuación, acentuación 

e gramática). 

 
Otextotenentre6e10erro 

ortográficos (puntuación, 

acentuación egramática). 

 
O texto ten máis de 10 

erros ortográficos. 

 

 

EXTENSIÓN 

O exercicio escrito 

adáptase á extensión 

esixida (2, 3 o 4 páxinas). 

 
O exercicio escrito 

presenta media páxina 

máis da extensión esixida. 

 
O exercicio escrito 

presenta unha páxina máis 

da extensión esixida. 

 
O exercicio escrito 

presenta dous páxinas 

máis da extensión esixida. 

 
O exercicio escrito 

presenta máis de dous 

páxinas máis da extensión 

esixida. 

 

 
CONTIDO 

Abórdase o contido que 

se pediu. 

 
Nalgúns parágrafos non se 

aborda nada o contido 

que se pediu. 

 
Un 60 % do texto non ten 

relación co contido que 

se pediu. 

 
Algúns parágrafos fan 

alusión ao tema pedido. 

 
So se menciona o tema 

pedido, pero non se 

aborda. 
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ARGUMENTACIÓN 

DE IDEAS 

Presenta ideas ben 

argumentadas e sen erros. 

 
Presenta ideas ben 

argumentadas pero 

con algún erro. 

 
Presenta ideas que 

argumenta con 

debilidade. 

 
Presenta ideas 

sen argumentar. 

 
Non presenta ideas e as 

que presenta non están 

argumentadas. 

 

 
PRESENTACIÓN 

E LIMPEZA 

O traballo está 

presentado con pulcritude 

e limpeza. 

 
O traballo está 

presentado con 

pulcritude pero ten un 

tachón. 

 
O traballo está 

presentado con pulcritude 

pero ten dous ou tres 

tachóns. 

 
O traballo ten dobreces 

e máis de tres tachóns. 

 
O traballo está 

presentado cun gran 

número de dobreces e 

tachóns. 

 

 
TEMPO 

DE ENTREGA 

A entrega realízase na 

data indicada. 

 
A entrega realízase cun 

día de retraso. 

 
A entrega realízase con 

dous días de retraso. 

 
A entrega realízase con 

tres días de retraso 

 
A entrega realízase 

despois de pasados 

tres días da data 

indicada. 

 

 

Nome eApelidos:   

34.11. RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

Curso:    Data:   

 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 

 
PRESENTACIÓN 

O estudante preséntase 

de xeito formal e da a 

coñecer o tema da 

presentación e oobxectivo 

quepretende. 

 
O estudante preséntase 

de forma rápida e da a 

coñecer o tema da 

presentación e o 

obxectivo quepretende. 

 
O estudante preséntase de 

forma rápida e comeza a 

súa exposición sen 

mencionar o tema do que 

trata. 

 
O estudante preséntase 

sen dicir o seu nome e 

menciona o tema de 

forma moi xeral. 

 
O estudante empeza a 

súa exposición sen facer 

unha presentación 

inicial. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario 

adecuado e a exposición é 

coherente coas ideas 

expostas. 

 
O vocabulario é adecuado 

e a exposición é clara na 

presentación das ideas 

expostas. 

 
Fáltalle vocabulario e ten 

algún problema para 

expresar correctamente 

as súas ideas 

 
Ten un vocabulario moi 

básico e problemas para 

transmitir con claridade 

as súas ideas 

 
Ten un vocabulario moi 

básico e non logra 

transmitir con claridade 

as súas ideas. 
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VOLUME DE VOZ 

O seu volume de voz é 

adecuado, 

suficientemente alto como 

para ser escoitado dende 

todas as partes do aula, 

sen ter que gritar 

 
O seu volume de voz é 

adecuado e alto para ser 

escoitado por todos, 

aínda, ás veces, cando 

dúbida, baixa o volume. 

 
Non é escoitado por toda 

a aula cando fala en voz 

alta, agás si se sente moi 

seguro e aumenta o seu 

volume de voz por uns 

segundos. 

 
O seu volume de voz é 

medio e ten 

dificultades para ser 

escoitado por todos na 

aula. 

 
O seu volume de voz é 

moi baixo como para 

ser escoitado por todos 

na aula 

 

 
 
 

 
EXPRESIVIDADE 

As súas expresións 

faciais e a súa linguaxe 

corporal xeneran un 

forte interese e 

entusiasmo sobre o 

tema nos outros. 

 
As súas expresións faciais 

e a súa linguaxe corporal 

xeneran en moitas 

ocasións interese e 

entusiasmo, aínda que 

algunhas veces pérdese e 

non presenta toda a 

información. 

 
As súas expresións faciais 

e a súa linguaxe corporal 

xeneran en algunhas 

ocasións interese e 

entusiasmo, aínda que 

algunhas veces non 

presenta toda a 

información. 

 
 
 
 
 

 

 
As súas expresións faciais 

e a súa linguaxe corporal 

mostran unha actitude 

pasiva e non xeneran 

moito interese, pero 

algunhas veces, cando fala 

de algo que lle gusta 

moito, é capaz de mostrar 

algo deentusiasmo. 

 
Moi pouco uso de 

expresións faciais ou 

linguaxe corporal. Non 

xenera interese no 

xeito de falar. 

 

 
INCLUSIÓN 

DOS ASPECTOS 

RELEVANTES 

Expón claramente o 

traballo e aporta 

referencias aos 

coñecementos 

traballados. 

 
Expón claramente o 

traballo, pero non 

relaciona toda a 

exposición cos 

coñecementostraballados

. 

 
Expón claramente o 

traballo, pero non 

relaciona cos 

coñecementos 

traballados. 

 
Ten dificultade para 

expoñer o traballo porque 

non entende os 

coñecementos 

traballados. 

 
Non expón o traballo 

nin coñece os 

conceptos traballados 

necesarios para a súa 

realización. 
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EXPLICACIÓN 

DO PLAN 
DE TRABALLO 

Explica cada paso con 

detalle, con lóxica e 

cronoloxicamente na 

orde na que o realizou. 

 
Explica todos os pasos 

claramente, pero liouse 

un pouco ca orde. 

 
Explica todos os pasos 

claramente, pero liouse 

na orde e foi necesario 

reorganizarlle a través de 

preguntas. 

 
Presenta dificultade á 

hora de diferenciar os 

pasos que deu e necesita 

axuda para explicalos con 

claridade. 

 
Non identifica os pasos 

que deu nin é capaz de 

reconducir o discurso de 

forma guiada. 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

A exposición se acompaña 

con soportes audiovisuais 

en diversos formatos, 

especialmente atractivos e 

de moita calidade. 

 
Soporte visual axeitado 

e interesante na súa 

xusta medida. 

 
Soporte visual axeitado. 

 
Soporte visual 

non axeitado. 

 
Sen soporte visual. 

 

 
 

 
TEMPO 

O alumno utilizou o 

tempo axeitado e 

pechou correctamente a 

súa presentación. 

 
O alumno utilizou un 

tempo axustado ao 

previsto, pero cun final 

precipitado ou 

excesivamente longo 

por falta de control de 

tempo. 

 
O alumno utilizou o tempo 

axeitado, pero faltoulle 

pechar a súa presentación; 

ou ben non utilizou o 

tempo axeitado, pero 

incluíu todos os puntos da 

súa presentación. 

 
Excesivamente longo 

o insuficiente para 

poder desenrolar o 

tema correctamente. 

 
O alumno esqueceu por 

completo o tempo que 

tiña e saíuse do tema. 

 

 

Nome eApelidos:   Curso:    Data:   
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34.12. RÚBRICA PARA AVALIAR O RESUME DUNHA LECTURA CRÍTICA 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 As ideas están ben  A estrutura dos parágrafos  A estrutura dos parágrafos  A estrutura está pouco  O texto non ten estrutura  

 estruturadas en está acorde coas ideas do é sinxela, pero correcta, definida. lóxica nos seus 

CLARIDADE NA 

EXPOSICIÓN DAS 

IDEAS 

parágrafos claramente 

definidos e acordes cas 

ideas máis importantes 

del 
texto. 

texto. acorde coas ideas do texto.  parágrafos ou 

simplemente non se 

fai separación de 

ideas 
mediante parágrafos; é un 

     so parágrafo sen 

     estrutura. 

 Analiza todas as ideas que  Analiza todas as ideas que  Identifica as ideas do autor,  Identifica as ideas do  Non identifica as ideas do  

 expón o autor, establece expón o autor, establece as analiza e as desenrola autor, pero non as analiza autor e mostra confusión 
 comparacións con outros comparacións con outros pero sen comentarios. e non as comprende con de ideas. 
 autores e textos, e autores e textos, e  claridade.  

CRÍTICA 
proporciona a súa opinión 
acerca do tema, 

proporciona a súa opinión 
acerca do tema,pero non 

   

 fundamentada no está ben fundamentada no    

 coñecemento deste e coñecemento deste e non    

 documentada con outras está documentada con    

 lecturas. outras lecturas.    

 A fonte está citada  A fonte está citada, pero  A fonte está citada, pero  A fonte está citada, pero  A fonte non está citada ou  

 correctamente. falta un dato. faltan algúns datos. de xeito incorrecta: inclúe está mal citada, de tal 
    datos que non xeito que é imposible 

FONTE 
   corresponden e omite 

outros que si son 
acceder a ela coa 
información 

    importantes segundo o proporcionada. 
    establecen as  

    metodoloxías.  
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GRAMÁTICA 

E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación. 

 Case non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen dous erros 

gramaticais, ortográficos 

ou de puntuación. 

 Existen tres erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 Existen máis de tres 

erros gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 

 

 
 
 
EXTENSIÓN 

A extensión do texto é a 

adecuada, pois presenta 

a totalidade de ideas 

importantes do contido 

lido, ademais dunha 

reflexión do alumno ou 

da alumna. 

 A extensión do texto é 

adecuada, pois presenta 

case a totalidade de 

ideas importantes do 

contido. 

 A extensión do texto é 

pouco adecuada, pois 

é lixeiramente corto 

ou lixeiramente 

extenso. 

 A extensión do texto é 

inadecuada, pois non 

trata a totalidade das 

ideas do contido ou ben é 

máis extenso do 

conveniente. 

 A extensión do texto é 

completamente 

inadecuada: é 

demasiado breve ou 

demasiado extenso. 

 

 

 

Nome eApelidos:   Curso:    Data:   
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34.13. RÚBRICA PARA AVALIAR UN DEBATE 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSIC
O 

ESCASO 

 

DEFENSA 

DA SÚA POSTURA 

Mantén a defensa da súa 

postura ao longo de todo 

o debate. 

 Mantén a defensa da súa 

postura nun 80% do 

tempo de debate. 

 Mantén a defensa da súa 

postura nun 60 % do 

debate 

 Mantén a defensa da súa 

postura menos do 60% 

do tempo de debate. 

 Non mantén a defensa da 

súa postura durante o 

debate. 

 

CAPACIDADE DE 

ESCOITAR AOS SEUS 

COMPAÑEIROS 

Escoita aos seus 

compañeiros 

atentamente e analiza os 

seus argumentos. 

 Escoita aos seus 

compañeiros e analiza os 

seus argumentos 

 Escoita aos seus 

compañeiros atentamente 

, pero se distrae en 

ocasións e non analiza os 

seus argumentos. 

 Escoita aos seus 

compañeiros atentamente 

, pero se distrae a metade 

do tempo e non analiza os 

seus argumentos. 

 Non escoita aos seus 

compañeiros nin 

analiza os seus 

argumentos. 

 

 

RESPECTO DO USO 

DA PALABRA E DAS 

IDEAS DOS DEMÁIS 

Sempre espera a súa 

quenda para facer uso da 

palabra e o solicita con 

respecto e con orde. 

Respecta sempre as 

opinións dos 

demais. 

 Sempre espera a súa 

quenda para facer uso da 

palabra e o solicita con 

respecto pero non con 

orde. Respecta as 

opinións dos demais. 

 En máis de tres ocasións 

non espera a súa quenda 

para facer uso da palabra 

e, cando o solicita o fai con 

respecto pero non con 

orde. Respecta as opinións 

dos demais. 

 En máis de tres ocasións 

non espera a súa quenda 

para facer uso da palabra 

e, cando o solicita, non o 

fai con respecto nin con 

orde. Non respecta as 

opinións dos demais. 

 Sempre interrompe para 

facer uso da palabra e non 

respecta as opinións dos 

demais. 

 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

adecuado e a exposición é 

coherente coas ideas 

expostas. 

 O vocabulario é adecuado 

e a exposición é clara na 

presentación das ideas 

expostas. 

 Fáltalle vocabulario e ten 

algún problema para 

expresar correctamente as 

súas ideas. 

 Ten un vocabulario moi 

básico e problemas para 

transmitir con claridade 

as súas ideas. 

 Ten un vocabulario moi 

básico e non logra 

transmitir con claridade as 

súas ideas. 

 

 
ARGUMENTACIÓN 

Todas as ideas expostas 

están ben argumentadas. 

 Unha das ideas non está 

ben argumentada. 

 Dúas das ideas non están 

ben argumentadas. 

 Máis de tres ideas non 

están ben 

argumentadas. 

 Ningunha idea está ben 

argumentada. 

 

DOMINI

O DO 

TEMA 

Mostra coñecemento 

profundo e dominio total 

do tema. 

 Mostra coñecemento e 

dominio total do tema. 

 O coñecemento e o 

dominio do tema é 

regular. 

 O coñecemento e o 

dominio do tema é 

malo. 

 Non mostra coñecemento 

nin dominio do tema. 
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REFERENCIAS 

A AUTORES 

Cita máis de tres 

referencias relevantes 

durante a súa 

participación. 

 Cita tres referencias 

relevantes durante a 

súa participación. 

 Cita dúas referencias 

durante a súa 

participación e só unha foi 

relevante. 

 Cita só unha referencia 

durante a súa 

participación e non foi 

relevante. 

 Non cita 

referencias durante 

a súa participación. 

 

 
 
VOLUME 

DO TONO DE VOZ 

O seu volume de voz é 

adecuado, suficientemente 

alto como para ser escoitado 

dende todas as partes do 

aula, sen ter que berrar. 

 O seu volume de voz é 

adecuado e alto para ser 

escoitado por todos, 

aínda, ás veces, cando 

dúbida, baixa o volume. 

 Non é escoitado por toda 

a aula cando fala en voz 

alta, agás si se sente moi 

seguro e aumenta o seu 

volume de voz por uns 

segundos. 

 O seu volume de voz é 

medio e ten 

dificultades para ser 

escoitado por todos 

na aula. 

 O seu volume de voz é 

moi baixo como para 

ser escoitado por todos 

na aula. 
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34.14. RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 
 

TRATAMIENTO 
DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS 
PARA A DIVERSIDADE 

GRAO 
DE CONSECUCIÓN 

D
IV

ER
SI

D
A

D
E 

N
A

 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 

No ten ningunha dificultade para 

entender os contidos. 

Seleccionar contidos con un 

grao maior de dificultade. 

 

Entende os contidos, pero, en ocasións, 

resúltanlle difíciles. 

Seleccionar os contidos 

significativos de acordo a 

súa realidade. 

 

Ten dificultades para entender os 

contidos que se expoñen. 

Seleccionar os contidos 

mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e a 

información gráfica. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
E 

D
E 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 
E 

D
ES

EN
V

O
V

EM
EN

TO
 

No ten dificultades (alumnos e alumnas 

de altas capacidades). 

Potenciar estas a través de 

actividades que lle 

permitan poñer en xogo as 

súas capacidades. 

 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a 

dificultade sexa progresiva 

de acordo ás capacidades 

que se van adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas 

de acordo ás capacidades 

do alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos 

mínimos esixidos. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
E 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 

E 
M

O
TI

V
A

C
IÓ

N
 

Mostra un gran interese e motivación. Seguir potenciando esta 

motivación e interese. 

 

O seu interese e motivación non 

destacan. 

Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a 

motivación con actividades e 

tarefas más procedimentais 

e próximo a súa realidade. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
E 

N
A

 R
ES

O
LU

C
IÓ

N
 D

E 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

Atopa solucións aos problemas que se 

expoñen en todas as situacións. 

Seguir fomentando 

esta capacidade. 

 

Atopa solucións aos problemas que se 

expoñen nalgunhas situacións. 

Propoñer problemas cada 

vez con maior grado de 

dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas 

nas situacións que se expoñen. 

Propoñer problemasde 

acordo as súascapacidades 

para irdesenrolándoas. 

 

D

IV
ER

SI
D

A

D
E 

N
A

C

O
M

U
N

IC

A
C

IÓ

N
 

Exprésase de forma oral e escrita con 

claridade e corrección. 

Propoñer tarefas que sigan 

perfeccionado a expresión 

oral e a escrita. 
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Ten algunha dificultade para expresarse 

de forma oral e escrita. 

Propoñer algunhas tarefas 

e debates nos que o 

alumnado teña que utilizar 

expresión oral e escrita co 

fin de melloralas. 

 

 

 Ten dificultades para expresarse de 

forma oral e escrita. 

Propoñer actividades co nivel 

necesario para que o 

alumnado adquira as 

ferramentas necesarias que lle 

permitan mellorar. 

 

 

34.15. RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE NO GRUPO 
 

TRATAMIENTO 
DA DIVERSIDADE NO GRUPO 

MEDIDAS 
PARA A DIVERSIDADE 

GRAO 
DE CONSECUCIÓN 

 
D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

A comunicación docente-grupo 

non presenta grandes 

dificultades. 

Non se necesitan medidas.  

A comunicación docente-grupo 

ten algunhas dificultades. 

Propoñer estratexias para mellorar 

a comunicación. 

 

A comunicación docente-grupo 

ten grandes dificultades. 

Pescudar a causa das dificultades e 

propoñer medidas que as 

minimicen. 

 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 

EM
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

O grupo está motivado e ten gran 

interese. 

Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado está 

desmotivado e ten pouco 

interese. 

Propoñer estratexias que melloren 

o interese e a motivación desa 

parte del alumnado. 

 

O grupo non ten interese e está 

pouco motivado. 

Pescudar a causa da desmotivación 

e propoñer medidas que as 

minimicen. 

 

D
E 

A
C

TI
TU

D
 

E 
C

O
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

O grupo ten boa actitude e 

sempre está disposto a realizar 

as tarefas. 

Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado ten boa 

actitude e colabora. 

Propoñer actividades grupais nas 

que asuma responsabilidades o 

alumnado menos motivado. 

 

O grupo ten mala actitude e non 

colabora nas tarefas. 

Pescudar as causas do problema e 

adoptar medidas, estratexias, etc. 

para minimizar esas actitudes. 
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35. ADDENDA 

 

35.1. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS NO CURSO ANTERIOR 

A situación de crise ocasionada pola COVID -19 provocou que no curso 2019/2020 non foran adquiridos polos 

alúmnos/as algúns aprendizaxes imprescindibles na matéria de relixión.  

Seguindo o indicado na Resolución do 27 de abril de 2020 e nas Instrucións do 30 de xullo de 2020 estas 

aprendizaxes incorporaranse na programación para o curso 2020/21 coa finalidade de que o alumnado afectado 

pola suspensión da actividade lectiva pre sencial durante o curso 2019/2020, recupere as aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridas e para reforzar os elementos curriculares esenciais e as competencias do curso 

anterior co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

A selección destas aprendizaxes realizarase a partir da análise e valoracion das aprendizaxes imprescindibles que se 

impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020, dos informes individualizados elaborados á finalización 

deste curso e da avaliación inicial realizada a comenzos do curso 2020/21.  

 

35.2. PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓ N PARA A RECUPERACIÓ N DOS 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES 

Estes plans de reforzo e recuperación responden ás necesidades individuais do alumnado derivadas dos resultados 

da avaliación inicial tendentes a que o alumno /a recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/20.  

Os plans de reforzo e recuperación desenvolveranse , principalmente, durante o primeiro trimestre do curso 

2020/2021. A este obxecto na programación do Departamento de Relixión engadiranse os contidos relacionados 

con estos estándares de aprendizaxe imprescindibles que non foron adquiridos no curso 2019/2020. Agruparanse 

preferentemente baixo o epiǵrafe de “Tema 0” que , dado o carác ter diacrónico de gran parte dos contidos de 

Relixión, se impartirá a comezos do primeiro trimestre do curso 2020/2021. Aqueles contidos de carácter máis xeral, 

transversal e procedimental impartiranse con un enfoque competencial , integrándose, na medida do posible, ao 

longo da docencia de todo o curso para que non alteren significativamente o desenvolvemento dos demais 

contidos da materia.  

A metodoloxiá empregada basearase en tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 

competencias do alumnado , a aprendizaxe cooperativa , o uso das TIC como recurso didáctico , actividades que 

favorezan a auto -aprendizaxe, o pensamento crit́ico e creativo e a investigación mediante proxectos de traballo , 

entre outras.  

35.3. TRANSICIÓ N AO ENSINO NON PRESENCIAL, SE FOSE NECESARIO: ACTIVIDADE 

LECTIVA SEMIPRESENCIAL E / OU NON PRESENCIAL 

Ante a situación de pandemia provocada pola COVID -19, e en previsión dos distintos escenarios que se poidan 

producir ao longo do curso, é necesario establecer a meto doloxía de traballo e os procedementos de avaliación que 

se seguirán no caso do ensino a distancia por si é necesario desenvolvelo tanto de maneira non presencial como 

semipresencial (alternando coa non a docencia presencial presencial).  
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35.4. METODOLOXÍA DIDÁCTI CA 

O Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2020-2021 establece que “O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo . O profesorado realizará o seguimento do alumnado 

impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo 

mesmo profesorado ou ben os que poña a disposició n a Conselleriá . Igualmente o /a profesor /a poderá poñer 

tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma”.  

Durante os primeiros diás de clase , en setembro, promoveranse accións formativas para a mellora da comp etencia 

dixital do alumnado necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino a distancia, tanto non 

presencial como semipresencial.  

Para desenvolver o anterior cada profesor/a do departamento creará polo menos un curso na aula virtual do cent ro 

para cada nivel que imparta e matriculará nel aos seus alumnos /as. Neste sentido enténdese que para todos os 

cursos crearanse na plataforma dixital Clasroom que funciona tamén como aula virtual do IES . Garantirase que o 

alumnado coñeza o funcionamen to do seu curso e da metodoloxiá que seguirá no hipotético caso de ter que 

realizar o ensino a distancia.  

No caso de ter que realizar unha actividade lectiva a distancia ou semipresencial, impulsaranse metodoloxiás activas 

axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo que fomenten no alumnado unha actitude curiosa , crítica 

e investigadora. O uso de recursos tecnolóxicos serán a base para continuar co proceso formativo , desenvolvendo 

no alumnado actuacións que contribúan a que adquira as competencias clave e os obxectivos de curso fixados para 

esta materia.  

35.5. DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS E TAREFAS DA MATERIA 

Nos cursos creados na aula virtual do centro en Classroom, engadiranse os diferentes contidos e actividades para os 

alumnos:  

 Contidos: O profesorado engadirá os contidos da materia para que o curso funcione como repositorio de 

material e recursos para o alumnado con apuntes, notas, resumos, textos, mapas, imaxes, libros dixitais, 

contidos proporcionados por editoriais, ligazó ns a videos e pax́inas web, etc. .  

 Actividades: O profesorado tamén establecerá no curso diferentes actividades a realizar e entregar polo 

alumnado a través da propia aula virtual. As actividades consistirán en distintos tipos de exercicios e tarefas 

sobre os contidos da materia que o alumnado deberá realizar , garantindo a adquisición das aprendizaxes 

básicas e a avaliación continua . Poderán ser tanto exercicios de fácil e rápida realización (preguntas cortas, 

esquemas simples, exercicios sobre mapas, cálculos básicos ) como tarefas que necesiten unha maior 

elaboración (comentarios de textos e imaxes, elaboración de presentacións, traballos,...).  

- As actividades que se deberán realizar indicaranse semanalmente aos alumnos, preferentemente o primeiro diá da 

semana para que poidan organizar o seu traballo.  

- Todas as tarefas terán unha data de entrega (que establecerá o profesor ao configuralas na aula virtual ). Non se 

permitirán entregas fora de prazo e neste caso a actividade será puntuada co n un 0. No caso de admitir de forma 
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excepcional algunha entrega fora de prazo contarán cunha penalización que reducirá un 50 % a nota max́ima 

acadada. Todos os traballos esixidos serán de realización obrigatoria.  

- As tarefas e actividades serán cor rexidas e cualificadas polo profesor /a o máis rapidamente posible dentro da 

dispoñibilidade horaria do profesorado . As correccións e a cualificación das tarefas comunicaranse ao alumnado a 

través da a propia plataforma ou outro medio que habilite o profesorado.  

- Non se recollerán actividades entregadas por outros medios que non fose o establecido previamente polo profesor 

nin entregadas fóra do prazo indicado.  

- A constatación de que algún alumno /a presenta actividades das que non é autor /a implicará automaticamente 

unha valoración de 0 en ditas actividades . Do mesmo modo , cando o profesorado considere que as probas ou os 

traballos que se fagan de xeito non presencial precisen dunha verificación de autoriá , poderáselle requirir a 

realización dunha defensa oral que demostre a asimilación dos contidos por parte do alumno /a que se atopará só 

nun espazo da súa casa ou a realización de exames e cuestionarios feitos a través da aula virtual cos controles de 

seguridade pertinentes.  

- Os resultados das cualificacións obtidas nos exercicios , tarefas e actividades realizadas formarán parte da 

cualificación dos alumnos/as tal e como se detalla no apartado adicado á avaliación.  

- Tamén se poderán establecer nos diferentes cursos a partados para o alumnado que teña suspensa algunha 

avaliación (no caso de pasarse a ensino non presencial a mediados de curso ) co fin de que poidan recuperar esa ou 

esas avaliacións cos contidos, exercicios, actividades e tarefas de reforzo e recuperación das mesmas.  

- Igualmente, no caso de ter que pasar ao ensino non presencial , tamén se poderá establecer un apartado no curso 

da aula virtual cos contidos , exercicios, actividades e tarefas que deban realizar os alumnos /as que teñan pendente 

a materia de cursos anteriores.  

Durante este periódo de ensino a distancia ou semipresencial realizaranse actividades de recuperación , repaso e 

reforzo de aqueles estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles impartidas mentres houbo actividade 

lectiva presencial e, de ser o caso, traballaranse aqueles aprendizaxes imprescindibles da materia e curso actual 

que non puideron ser impartidos de forma presencial. Estos aprendizaxes imprescindibles son aqueles nos que o 

departamento estableceu un grao mińimo de consecución dun 100%.  

35.6. ENSINO SEMIPRESENCIAL 

De producirse este escenario entendemos que nesta forma de ensino unha parte do grupo - clase seriá atendido 

polo profesorado de forma presencial mentres que a outra parte deberiá ser atendida de forma  non presencial. 

Neste caso o Departamento optariá pola seguinte metodoloxiá:  

- A parte do grupo que permanecera na aula recibiriá as correspondentes explicacións teóricas e aclarariá posibles 

dúbidas. Este seriá o momento en que alumnado e profesorado poderiá interactuar máis comodamente e 

pensamos que é o máis axeitado para desenvolver as actividades de análise e explicación detallada dos contidos .  

- A outra parte do grupo estudariá e traballariá na casa mediante o uso dos recursos da aula virtual do centro . Este 

tempo estariá adicado á realización de cuestións p rácticas, exercicios e tarefas relativas ás explicadas durante o 

tempo presencial . Este alumnado poderiá igualmente consultar dúbidas co profesor mediante o servicio de 

mensaxería da aula virtual . O alumnado deberiá desenvolver preferentemente o seu traballo dentro do horario 

presencial correspondente . As dúbidas e tarefas seriánlle correxidas e contestadas o máis rapidamente posible 

dentro da dispoñibilidade horaria do profesorado.  
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- No caso de ser necesario avanzar de forma importante nos contidos da materia  o profesor /a poderá retransmitir 

as súas clases por streaming a través dunha plataforma dixital.  

Outro dos escenarios que se contemplan para o ensino semipresencial seriá o de que se limitase o tempo de 

asistencia do grupo-clase a uns determinados diás da semana. Neste caso o periodo de asistencia á aula adicariáse á 

explicación dos contidos e aclaración de dúbidas e aqueles días nos que o alumno debera permanecer na casa 

adicaríanse a traballar coa aula virtual tal e como se ten especificado ao tratar o ensino non presencial.  

35.7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓ N NA ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

E/OU NON PRESENCIAL 

Actividade lectiva non presencial  

Para establecer os procedementos e instrumentos de avaliación para a actividade lectiva non presencial será 

relevante:  

O momento en que deixe de haber actividade lectiva non presencial e a duración da mesma .  

A media aritmética das cualificacións obtidas polo alumno /a ata ese momento na actividade lectiva presencial 

según se contempla no apartado correspondente desta programación.  

Así, se o periodo de actividade non presencial fora un periodo breve , que non comprometera a realización 

presencial das probas propostas para cada avaliación , a avaliación do periodo de actividade lectiva non presencial 

faríase mediante a nota das actividades (exercicios e tarefas ) propostas para a súa realización a distancia . A 

cualificación das actividades deste periodo engadiríase ás da ensinanza presencial , tal como se contempla no punto 

referido á elaboración da nota media do apartado adicado á avaliación continua nesta mesma programación , coa 

salvedade de que un 25 % desta nota corresponderiá ao seguemento das clases virtuais.  

Se o periodo de actividade lectiva non presencial fose máis prolongado e non permitira a realización presencial de 

todas ou dalgunha das probas escritas de avaliación previstas contemplamos os seguintes escenarios tomando en 

consideración os dous aspectos arriba indicados:  

 

 Si a media aritmética é menor de5, o alumno/a fará como mínimo 1 proba. Esta proba poderá ser oral ou 

escrita e será telemat́ica a través dunha aplicación dixital se a situación sanitaria non permitira a realización 

de probas presenciais . A cualificación da proba ou probas aportará un 50% da nota. - O seguimento das 

clases virtuais desa avaliación aportará un 10%.- A realización das activi dades de dita avaliación aportará 

un 40%. Estas actividades poderán calificarse de forma uniforme ou estructurarse en :  

Exercicios que representarán un 20% da puntuación . Este concepto abarca todas aquelas actividades de 

fácil e rápida realización (preguntas cortas, esquemas simples, exercicios sobre mapas, cálculos básicos).  

Tarefas e traballos, e decir aquelas actividades dunha realización máis longa e complexa (comentarios de 

texto, elaboración de presentacións , traballos de investigació n,...) representarán o outro 20 % da 

puntuación.  

A nota desta avaliación nunca será inferior á media aritmética acadada durante o periódo lectivo 

presencial.  
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 Si a media aritmética é 5 ou máis de 5, Este alumnado realizará a mesma proba ou probas  que se recollen 

no apartado anterior. 

Á media aritmética obtida polo alumno /a durante o periodo de actividade lectiva presencial sumaráselle 

ata 0,7 puntos pola cualificación da proba e ata 0,8 puntos pola valoración do traballo realizado no 

trimestre (25% seguimento das clases virtuais, 75% realización das actividades propostas ). Finalmente, 

redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo e esa será a cualificación na avaliación.  

Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases , elaboración de traballos e/ou o resultado 

da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que 

nunca se lle poderiá poñer unha nota de avaliación inferior a 5).  

De prolongarse o periodo de ensinanza non presencial ata o final de curso , en ningún caso o alumno ou alumna 

poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia . Para o cálculo da 

cualificación que se consignaría na avaliación final ordinaria faríase a media entre os re sultados obtidos nas tres 

avaliacións (de telas aprobadas ou recuperadas ), e seguiriáse o procedemento arriba indicado naquelas avaliacións 

nas que fora necesario desenvolver o ensino non presencial . Finalmente, redondearíase a cualificación obtida ó  

enteiro máis próximo e esa seriá a cualificación na avaliación final.  

No caso dos alumnos/as que tivesen que recuperar algunha avaliación deberián facer as tarefas de recuperación da 

avaliación ou avaliacións suspensas que se colgarían na aula  virtual ou en E -Dixgal e entregalas en tempo e 

correctamente realizadas (de maneira que a media da súa cualificación fose superior a 5) e, de ser necesario , facer 

unha proba de recuperación telemat́ica . Tras superala terián a avaliación recuperada cu nha nota de 5. En caso 

contrario esta avaliación considerarase suspensa e non recuperada e poderián ser convocados a unha proba 

extraordinaria de recuperación por viá telemat́ica a final de curso sobre a adquisición das competencias clave e os 

contidos impartidos nos trimestres que tivesen suspensos.  

Actividade lectiva semipresencial  

Tendo en conta que na actividade lectiva semipresencial o alumnado acudirá con certa regularidade ao centro , a 

programación didáctica para a actividade lectiva presen cial é válida para esta modalidade . Na avaliación do ensino 

semipresencial seguiranse os procedementos establecidos no apartado Avaliación continua da presente 

programación didáctica , facendo as probas e exames de forma presencial e cualificando as tarefas e actividades 

feitas a distancia.  

No caso de que unha parte do alumnado dun grupo estea no centro uns diás e outra parte na casa , nas sesións 

presenciais incidiriáse fundamentalmente nas aclaracións de aspectos teóricos mentres que a práctica  faríana os 

días que estiveran na casa . De ser o caso , facilitaríaselles material audiovisual e dixital para reforzar as explicacións 

cando estean nos seus domicilios . O alumnado que non asista ao centro realizará de forma preferente actividades 

de tipo práctico en distintos soportes . Estes tamén poderán mandar as dúbidas no horario que lle corresponderiá á 

materia de forma presencial a través do medio indicado nesta programación no apartado adicado ao ensino non 

presencial e serán atendidas á  maior brevidade posible segundo a súa dispoñibilidade horaria . Non se aceptarán 

traballos fóra do prazo indicado ou por outros medios que non sexan os precisados polo profesorado . Todas as 

probas e traballos esixidos serán de carácter obrigatorio.  

Medidas de atención ao alumnado con dificultades dixitais  

Desde a administración e os centros educativos débense establecer uns criterios e as medidas necesarias para 

facilitar ao alumnado que o necesite, os recursos que lles permitan reducir as desigualdades e contar cos medios 

dixitais e de conexión necesarios para poder optar a un ensino de calidade e en condicións de igualdade.  
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Ao comenzo do curso todo o alumnado recibirá unha formación inicial para coñecer as ferramentas da aula virtual . 

A aqueles alumnos /as con que non dispoñan de equipos dixitais (ordenadores, conexión a internet ,...) 

facilitaráselles en sistema de préstamo , desde os centros educativos, os recursos necesarios para garantir un acceso 

en condicións a un ensino non presencial.  

Mentres este alumnado non reciba este equipamento dixital arbitraranse as seguintes medidas para que poida 

continuar o seu proceso de ensino-aprendizaxe:  

O profesorado deberá asegurarse que o alumnado dispón de acceso aos contidos da materia (libros, apuntes, 

fotocopias) e senón enviarllos a través do centro ou dos servizos establecidos polo concello.  

Enviaranse tamén fichas (en papel ou en formato dixital para imprimir), para realizar semanalmente, con exercicios 

e actividades que reforcen o contido da materia e permitan desenvolver a avaliación continua da mesma . No prazo 

establecido previamente polo profesorado estas tarefas deberán ser remitidas polo alumnado ao centro donde as 

recollerá o profesor/a para a súa corrección. 

 

 

 


