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e-mail: ies.canido@edu.xunta.es

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de
Relixión decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación Didáctica do curso actual.

MATERIA E CURSO: RELIXIÓN CATÓLICA 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
• (Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das

actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

• Define que é a relixión.
• Establece diferenzas entre as relixións da Antigüidade e o Cristianismo.
• Escribe comportamentos que deben practicar os cristiáns en relación coa ecoloxía integral.
• Extrae as principais ensinanzas morais e relixiosas dos dous relatos bíblicos sobre «A Creación de Deus».
• Extrae ensinanzas de textos evanxélicos sobre a natureza.
• Describe os personaxes e acontecementos máis significativos da Historia da Salvación.
• Define a Historia da Salvación e que lle revelou Deus ao pobo de Israel.
• Escribe as diferenzas entre o ben e o mal moral e as súas consecuencias persoais e sociais.
• Distingue a novidade da moral de Xesús respecto á moral xudía.
• Expón os valores e virtudes morais que practica Xesús.
• Expresa comportamentos e valores que fan crecer o Reino de Deus.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado nesta materia de Relixión Católica no 3º trimestre:
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➢ Comunicación lingüística (CCL).
➢ Competencia dixital (CD).
➢ Competencias sociais e cívicas. (CSC)
➢ Competencia de aprender a aprender. (CAA)
➢ Competencia de conciencia e expresións culturais. (CCEC)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA: O terceiro trimestre terá só unha avaliación positiva, na que se poderá conseguir unha cualificación máxima de 1 punto.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (ata 1 punto) sumarase á media acadada nos dous trimestres anteriores.

MATERIA E CURSO: RELIXIÓN CATÓLICA 2º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

• Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos outros seres vivos.
• Investiga, coa Biblia, sobre as dimensións humanas.
• Selecciona as dimensións e os valores que debe desenvolver máis para medrar de forma integral.
• Valora, en situacións do seu contorno, a dignidade de todo ser humano con independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais,

sociais, etc.
• Define que son o proxecto persoal de vida e o proxecto de vida cristiá.
• Describe a Xesús de Nazaret como o principal modelo de vida cristiá.

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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• Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a Creación.
• Expresa a diferenza e complementariedade entre a ética universal e a moral cristiá.
• Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles.
• Describe como se relaciona o cristián con Deus.
• Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sagrados.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado nesta materia de relixión católica no 3º trimestre:
➢ Comunicación lingüística (CCL).
➢ Competencia dixital (CD).
➢ Competencias sociais e cívicas. (CSC)
➢ Competencia de aprender a aprender. (CAA)
➢ Competencia de conciencia e expresións culturais. (CCEC)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL2:

TELEMÁTICA: O terceiro trimestre terá só unha avaliación positiva, na que se poderá conseguir unha cualificación máxima de 1 punto.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (ata 1 punto) sumarase á media acadada nos dous trimestres anteriores.

MATERIA E CURSO: RELIXIÓN CATÓLICA 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

2 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

• Expresa os principais camiños persoais para descubrir e coñecer a Deus.
• Define que é o sentido último da vida humana.
• Resume o sentido da vida que dan as relixións monoteístas.
• Sintetiza en que consiste o sentido cristián da vida.
• Elabora unha lista de valores que permiten transformar a vida para mellor.
• Resume o argumento e a ensinanza que se extrae do relato bíblico «Conversión e vocación de San Paulo».
• Cita principios e exemplos de comportamentos cristiáns a favor da vida humana.
• Enumera comportamentos e valores que son necesarios para solucionar algún problema actual derivado do consumismo inmoral e insolidario.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado nesta materia de relixión católica no 3º trimestre:
➢ Comunicación lingüística (CCL).
➢ Competencia dixital (CD).
➢ Competencias sociais e cívicas. (CSC)
➢ Competencia de aprender a aprender. (CAA)
➢ Competencia de conciencia e expresións culturais. (CCEC)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL3:

TELEMÁTICA: O terceiro trimestre terá só unha avaliación positiva, na que se poderá conseguir unha cualificación máxima de 1 punto.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (ata 1 punto) sumarase á media acadada nos dous trimestres anteriores.

3 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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MATERIA E CURSO: RELIXIÓN CATÓLICA 4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

• Redacta datos sobre a vida e as ensinanzas de Buda.
• Identifica e clasifica os trazos principais (ensinanza, comportamento e culto) das relixións monoteístas.
• Busca información e preséntalle ao grupo as respostas das distintas relixións ás preguntas sobre o sentido da vida.
• Describe valores necesarios para mellorar situacións conflitivas actuais relacionadas coas relixións.
• Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías sufridor e do Mesías político.
• Define brevemente a experiencia relixiosa e a experiencia cristiá.
• Describe a experiencia relixiosa de Xesús.
• Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que atopa na historia de Israel.
• Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a chamada de Xesús.
• Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en grupo por que continúan a misión de Xesús.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado nesta materia de Relixión Católica no 3º trimestre:
➢ Comunicación lingüística (CCL).
➢ Competencia dixital (CD).
➢ Competencias sociais e cívicas. (CSC)
➢ Competencia de aprender a aprender. (CAA)
➢ Competencia de conciencia e expresións culturais. (CCEC)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL4:

4 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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TELEMÁTICA: O terceiro trimestre terá só unha avaliación positiva, na que se poderá conseguir unha cualificación máxima de 1 punto.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (ata 1 punto) sumarase á media acadada nos dous trimestres anteriores.

MATERIA E CURSO: RELIXIÓN CATÓLICA 1º DE BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

• Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación e emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.
• Identifica e diferencia a diversidad de respostas salvíficas que mostran as relixións.
• Investiga, obtén datos estatísticos e analiza sacando conclusións, comportamentos dos mozos que defenden ou atentan contra a dignidade do

ser humano.
• Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da dignidade humana.
• Cualifica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo ou laicismo e contrástaas coa proposta de salvación que ofrecen as

relixións.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado nesta materia de relixión católica no 3º trimestre:
➢ Comunicación lingüística (CCL).
➢ Competencia dixital (CD).
➢ Competencias sociais e cívicas. (CSC)
➢ Competencia de aprender a aprender. (CAA)
➢ Competencia de conciencia e expresións culturais. (CCEC)
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL5:

TELEMÁTICA: O terceiro trimestre terá só unha avaliación positiva, na que se poderá conseguir unha cualificación máxima de 1 punto.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (ata 1 punto) sumarase á media acadada nos dous trimestres anteriores.

MATERIA E CURSO: RELIXIÓN CATÓLICA DE 2º DE BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

• Descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.
• Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con radicalidad ao home e xustifica a elección realizada.
• Identifica diferencias e puntos de encuentro entre o cristianismo, o budismo e o hinduismo e valora a relación entre estas relixións e a filosofía

e o pensamiento occidental.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado nesta materia de relixión católica no 3º trimestre:
➢ Comunicación lingüística (CCL).
➢ Competencia dixital (CD).
➢ Competencias sociais e cívicas. (CSC)
➢ Competencia de aprender a aprender. (CAA)

5 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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➢ Competencia de conciencia e expresións culturais. (CCEC)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL6:

TELEMÁTICA: O terceiro trimestre terá só unha avaliación positiva, na que se poderá conseguir unha cualificación máxima de 1 punto.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (ata 1 punto) sumarase á media acadada nos dous trimestres anteriores.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE:

A adaptación da programación didáctica 2019/20 do departamento de Relixión será publicada na páxina web do centro IES Canido.

En Ferrol, a 8 de maio de 2020

Mª Mercedes Martínez Seijo 
Xefe do Departamento

6 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.


