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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1ª AVA

   Valorar as principais características das relixións e a súa estreita relación coa historia da humanidade. 
- Recoñecer a relación e as diferenzas que existe entre as relixións da Antigüidade e o Cristianismo. 
- Aplicar e interpretar correctamente o relato bíblico «A historia do patriarca Xosé». 
- Coñecer e expresar de forma creativa a dimensión e o sentimento espiritual por medio do diálogo e da meditación dun 

salmo. 
- Descubrir e aplicar á vida persoal e social os principais valores das relixións hinduísta e cristiá. 

 Describe achegas da Igrexa católica á conservación e mellora do medio. 
- Resume a moral católica do medio. 
- Expresa ensinanzas morais relacionadas cos dous relatos bíblicos sobre «A Creación de Deus». 
- Interpreta a creación como obra de Deus e afonda no sentimento de loanza. 
- Descubre e enumera valores que humanizan a persoa e a Terra. 

 Distinguir os principais acontecementos, personaxes e revelacións de Deus na Historia da Salvación.
-  Relacionar a Historia da Salvación con Xesucristo e a revelación cristiá.
-  Comprender e interpretar correctamente o relato bíblico «David e Goliat».
-  Coñecer e expresar a espiritualidade dos nomes persoais e o sentimento de busca de Deus por medio do diálogo.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social o valor da confianza en Deus.

 As relixións e a historia da humanidade.
- Relación e diferenzas entre as relixións da Antigüidade e o Cristianismo. 
- O relato bíblico «A historia do patriarca Xosé». 
- Espiritualidade do patriarca Xosé e o sentimento relixioso. 
- Os valores do hinduísmo e do cristianismo.
-  Deus na Historia da Salvación.
-  O relato bíblico «David e Goliat»..
-  O valor da confianza.
-  Comportamentos relacionados coa destrución e coa conservación do medio.
-  Características, principios éticos e comportamentos morais e ecolóxicos que compoñen a 
moral católica do medio.
-  Xesús, mestre espiritual da natureza e o sentimento de loanza.
 As relixións e a historia da humanidade.

OBXECTIVOS CONTIDOS

2ª AVA

  Comprender o misterio de Xesucristo como verdadeiro home e verdadeiro Deus.
-  Coñecer as principais características da mensaxe de Xesús de Nazaret en relación co Reino de Deus, cos milagres e coa 

Igrexa.
-  Descubrir, desde a «parábola do sementador», a linguaxe das parábolas do Reino de Deus.
-  Experimentar e expresar de forma creativa a dimensión espiritual e o sentimento da alegría.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social os principais valores presentes nas Benaventuranzas.

 Diferenciar entre o ben moral ou o mal moral e as súas consecuencias.
-  Descubrir a orixinalidade da moral relixiosa de Xesús de Nazaret en comparación coa moral xudía do seu tempo.
-  Comprender a grande humanidade e o comportamento moral exemplar de Xesús de Nazaret no relato bíblico «Xesús e a 

muller adúltera».
-  Percibir e expresar os valores da moral de Xesús e os sentimentos do Sagrado Corazón de Xesús.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social os principais valores presentes nos Dez Mandamentos.

Coñecer o proceso de formación dos Evanxeos.
-  Saber que os cristiáns profesan, celebran e testemuñan a fe na resurrección e a estreita relación entre Xesús e a virxe 

María.
-  Comprender os feitos e as mensaxes relacionadas co relato bíblico «As aparicións de Cristo resucitado».
-  Experimentar e expresar os sentimentos que producen o rostro de Xesús e da resurrección.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social o valor da esperanza cristiá

 -  O ben e o mal moral.
-  Características da moral relixiosa de Xesús de Nazaret: a moral do amor.
-  O relato bíblico «Xesús e a muller adúltera».
-  Os valores da moral de Xesús e os sentimentos do Sagrado Corazón de Xesús.
-  Os valores dos Dez Mandamentos.
-  A encarnación de Xesucristo como Deus e home.
-  A mensaxe de Xesús: o Reino de Deus, os milagres, a Igrexa.
-  O relato bíblico «A parábola do sementador».
-  O sentimento da alegría e a espiritualidade desde os nomes de Xesucristo.
-  Os valores das Benaventuranzas.- 
 O proceso de formación dos evanxeos.
-  A fe na resurrección de Xesucristo e a súa relación coa virxe María.
-  O relato bíblico «As aparicións de Cristo resucitado».
-  A espiritualidade da Saba Santa e o sentimento cristián da resurrección.
-  O valor da esperanza cristiá.



OBXECTIVOS CONTIDOS

3ª AVA

 -  Identificar as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa.
-  Analizar e comprender as características da liturxia e dos sacramentos da Igrexa católica, en especial a liturxia do 
sacramento do Bautismo e os seus efectos.
-  Interpretar correctamente o relato bíblico «O bautismo de Xesús».
-  Investigar e expresar a vivencia sobre a espiritualidade dos sacramentos e o sentimento da oración.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social o valor da fraternidade.    

Coñecer as características da Eucaristía e a súa liturxia.
-  Investigar as achegas da Eucaristía para mellorar a sociedade e a vida diaria do cristián.
-  Interpretar correctamente o relato bíblico «A Cea Pascual».
-  Recoñecer a Eucaristía como alimento espiritual do cristián e ofrenda de loanza.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social o valor de compartir.

-  Establecer unha relación entre os sacramentos da Igrexa católica e as etapas e experiencias da vida humana.
-  Coñecer as principais características do sacramento da Confirmación e os ritos da súa liturxia.
-  Investigar as claves fundamentais de interpretación e as ensinanzas do relato bíblico «O día de Pentecoste».
-  Recoñecer a importancia que a Biblia lle concede ao espírito persoal que se sustenta cos dons do Espírito Santo.
-  Descubrir e aplicarlle á vida persoal e social o valor da autenticidade.

 -  A Igrexa, presenza de Xesucristo na historia.
-  Características da liturxia e sacramentos, en especial o sacramento do Bautismo.
-  O relato bíblico «O bautismo de Xesús».
-  A espiritualidade dos sacramentos e o sentimento da oración.
-  O valor da fraternidade- 
 Características da Eucaristía e a súa liturxia.
-  Importancia da Eucaristía na vida da Igrexa e dos católicos.
-  O relato bíblico «A Cea Pascual».
-  Nomes e aspectos da Eucaristía.
-  O valor do compromiso cristián.-  Relación entre os sacramentos e a vida humana.
-  Características do sacramento da Confirmación.
-  O relato bíblico de «O día de Pentecoste».
-  O Espírito na Biblia e no sentimento de fortaleza.
-  O valor da autenticidade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES

1ª AVA


 Valorar as relixións na historia da humanidade
 Relacionar e distinguir as relixións da Antigüidade e o Cristianismo. 
 Identificar os personaxes e os valores do relato bíblico «A historia do 
patriarca Xosé». 
 Dialogar sobre a espiritualidade e reflexionar sobre un salmo. 
Comparar e seleccionar valores das relixións hinduísta e cristiá. 
 Enumerar comportamentos que deben practicar os cristiáns en relación 
coa ecoloxía integral.
 Resumir a moral católica do medio.
 Expresar ensinanzas morais relacionadas cos dous relatos bíblicos sobre 
«A Creación de Deus».
 Manifestar loanza a Deus pola obra da natureza.
 Sinalar os principais acontecementos, personaxes e revelacións de Deus 
pertencentes á Historia da Salvación.
 Expresar que son a Historia da Salvación e a plenitude da revelación que
ensina a Igrexa católica.
 Resumir o relato bíblico de «David e Goliat» e algunhas das ensinanzas 
que se poden extraer e aplicar hoxe.
 Dialogar sobre a espiritualidade dalgúns nomes e reflexionar sobre o 
desexo de busca de Deus.
 Valorar o grao persoal de confianza.

  Define que é a relixión. 
 Nomea as expresións relixiosas máis antigas 
 Expresa as achegas das relixións. 
Establece diferenzas entre as relixións da Antigüidade e o Cristianismo. 
 Escribe o argumento do relato bíblico de «A historia do patriarca Xosé». 
. Enumera valores e antivalores dos seus personaxes. 
. Participa en debates sobre a espiritualidade por medio do diálogo. 
Valora as achegas dos compañeiros. 
 Elixe e xerarquiza valores do hinduísmo e do cristianismo necesarios na actualidade. 
  Escribe comportamentos que deben practicar os cristiáns en relación coa ecoloxía integral.
  Expresa que é a moral católica do medio.
  Sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da creación.
 Extrae as principais ensinanzas morais e relixiosas dos dous relatos bíblicos sobre «A Creación de Deus».
 Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio amoroso de Deus.
 Extrae ensinanzas de textos evanxélicos sobre a natureza.
  Realiza unha tarxeta de loanza a Deus.
 Describe os personaxes e acontecementos máis significativos da Historia da Salvación.
  Expresa como descubrir a Deus na vida e historia persoal.
  Define a Historia da Salvación e que lle revelou Deus ao pobo de Israel.
 Explica en que consiste a plenitude da revelación para a Igrexa católica.
 Resume o argumento e as ensinanzas do relato bíblico de «David e Goliat».  Enumera valores e antivalores 
dos seus personaxes.
  Participa en debates sobre a espiritualidade dos nomes por medio do diálogo.
Elabora unha reflexión persoal sobre personaxes e acontecementos bíblicos.
 Autoavalía a partir dunhas claves de interpretación o grao de confianza persoal.
 



- O relato bíblico «A historia do patriarca 
Xosé». 
- Os valores do hinduísmo e do cristianismo.
-  O relato bíblico «David e Goliat»..
-  Comportamentos relacionados coa destrución
e coa conservación do medio.
-  Características, principios éticos e 
comportamentos morais e ecolóxicos que 
compoñen a moral católica do medio.



2ª AVA


  Diferenciar entre o ben e o mal moral.
 Expresar a orixinalidade da moral de Xesús de Nazaret.
  Descubrir a mensaxe do relato bíblico «Xesús e a muller adúltera».
 Dialogar e expresar vivencias sobre os valores e sentimentos de Xesús 
de Nazaret..
 Expresar os valores e virtudes que propoñen os Dez Mandamentos.
 Coñecer o misterio de Xesucristo Interpretar a mensaxe do Reino coa 
consecución da felicidade e a salvación.
 Descubrir a mensaxe das parábolas do Reino, en especial «A parábola do
sementador».
  Interiorizar o significado dos nomes de Xesucristo e o sentimento de 
alegría.
Descubrir e aprender os valores das Benaventuranzas.
 Explicar cal é o proceso de formación dos Evanxeos.
 Expresar como a resurrección se profesa, celebra e testemuña.
Descubrir a mensaxe do relato bíblico «As aparicións de Cristo 
resucitado».
Considerar e expresar sentimentos sobre o rostro de Xesús e un disco-
fórum.
 Manifestar o valor da esperanza cristiá.

   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.
 Enumera as achegas da moral cristiá.
 Expón os valores e virtudes morais que practica Xesús.
  Aplica a ensinanza do relato a casos específicos.
Participa en debates sobre a dimensión espiritual formulada nun cine-fórum.
 Expresa o sentimento vivenciado por medio dun debuxo.
 Redacta comportamentos e compromisos concretos para practicar os Mandamentos.
 Describe o misterio da encarnación.
 Extrae conclusións sobre as características da mensaxe sobre o Reino de Deus.
 Expresa comportamentos e valores que fan crecer o Reino de Deus.
 Escribe o argumento, as ensinanzas e as analoxías do relato bíblico de «A parábola do sementador».
 Nomea valores que xorden das parábolas do Reino de Deus.
 Investiga acerca dos nomes de Xesucristo no NT.
 Deseña unha felicitación do Nadal.
 Define que son as Benaventuranzas.
Compara os valores da sociedade actual cos das Benaventuranzas.
Expón os pasos do proceso de formación dos Evanxeos.
 Explica con exemplos como se profesa, celebra e testemuña a resurrección.
Describe a estreita relación entre a virxe María e Xesús.
 Expón que é a fe na resurrección.
 Enumera consecuencias sobre a fe na resurrección.
 Exterioriza sentimentos tras contemplar o rostro da Saba Santa.
  Expresa o sentimento vivenciado ao escoitar a canción “Resurrección” de Amaral.
Escribe unha definición sobre a esperanza cristiá.
 Redacta unha carta de esperanza e alento.

   
-  Características da moral relixiosa de Xesús 
de Nazaret: a moral do amor.
-  Os valores da moral de Xesús.
-  Os valores dos Dez Mandamentos.
 O proceso de formación dos evanxeos.
-  O valor da esperanza cristiá.

3ª AVA

 Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa.
 Describir as características básicas da liturxia e a orixinalidade do 
sacramento do Bautismo.
 Resumir o relato bíblico de «O bautismo de Xesús» e a súa principal 
ensinanza.
  Descubrir e interiorizar a espiritualidade nos sacramentos e na oración.
Comprender o valor da fraternidade.
Explicar as características fundamentais do sacramento da Eucaristía e os 
ritos da súa liturxia.
  Detallar que achega a Eucaristía á vida eclesial e social do cristián.
Expresar un ensino moral e relixioso relacionado co relato bíblico «A Cea
Pascual».
  Expoñer os principais aspectos da Eucaristía a partir dos seus nomes.
 Concienciarse sobre o valor de compartir.
 Recoñecer que a acción do Espírito Santo lle dá vida á Igrexa.
  Resumir as características fundamentais do sacramento da Confirmación
e os ritos da súa liturxia.
 Narrar o argumento e extraer unha ensinanza persoal do relato bíblico 
«O día de Pentecoste».
  Recoñecer e descubrir a importancia do Espírito Santo e o don de 
fortaleza.
 Experimentar o valor da autenticidade.

  Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa.
 Define a liturxia católica e cales son os sete sacramentos.
Sintetiza que é o sacramento do Bautismo e os seus principais ritos e símbolos.
 Relaciona o sacramento do Bautismo co pecado orixinal.
  Resume o argumento e a ensinanza que se extrae do relato bíblico «O bautismo de Xesús».
 Emprega argumentos propios para discutir unha opinión.
  Investiga sobre os sacramentos na Biblia.
 Expresa a vivencia interior da oración.
 Participa nun disco-fórum sobre a fraternidade.
Expresa en que consiste o sacramento da Eucaristía e a súa liturxia.
 Enumera as principais achegas que leva consigo comungar no sacramento da Eucaristía.
  Resume o argumento e principal ensinanza do relato bíblico «A Cea Pascual».
 Relaciona cada nome que recibe o sacramento da Eucaristía co motivo correspondente.
  Identifica a Eucaristía co memorial do sacrificio de Cristo.
  Expresa compromisos concretos sobre o valor de compartir.
  Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas distintas etapas e momentos da vida.
 Sintetiza que é o sacramento da Confirmación e os seus principais ritos e símbolos.
 Resume o argumento e a ensinanza que se extrae do relato bíblico «O día de Pentecoste».
 Distingue entre Espírito Santo, espírito persoal e espiritismo.
 Manifesta a vivencia interior da fortaleza.
 Avalía e reflexiona sobre o seu grao de autenticidade.

-  A Igrexa, presenza de Xesucristo na historia.
-  O valor da fraternidade
-  O valor do compromiso cristián.-  Relación entre
os sacramentos e a vida humana.
-  O valor da autenticidade.



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Actitude* 30%

Conceptos e procedementos

30% Probas obxectivas escritas

20% Traballos / Expresión escrita

10% Lecturas / Audicións

10% Laboratorios / Expresión oral

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo
profesor/a da materia, este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse
na casa (tamén se pode valorar, a criterio do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da
materia informará ós seus alumnos o comezar o curso.

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN
A cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan feitas ao longo da mesma.
Observación da actitude do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso
de aprendixaje correcto e axeitado. Observación sistemática da asistencia, atención en clase, participación, interés pola materia.
Traballos realizados, como intervencións, resúmenes, e a puntuación polo caderno de aula
Realización de exercicios sobre cada tema que sexa explicado na aula.
Realización de traballos, ben en grupo, 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 de relatos.
Criterios CONCEPTUAL E PROCEDIMENTAL:
Ó longo da avaliación realizaránse diferentes actividades e exercicios en formas diversas para avaliar os contidos, traballos realizados,  intervencións, resúmenes, e a puntuación polo
caderno de aula, controles e exames temáticos consultando o texto, probas de grupo, test,concursos,xogos didácticos...
Probas obxectivas  30 % da nota
Traballos / Expresión escrita 20 % da nota
Lecturas  10 % da nota
Expresión oral 10 % da nota
A nota media de todos eles constituirá o 70% da nota final da avaliación.
Criterio  ACTITUDINAL : 30 % da nota
Unha actitude positiva dentro de aula (atención, curiosidade, interese, realización de preguntas e exercicios, participación nos grupos) poderase entender como un intento máis cara a 
comprensión dos contidos, polo que será unha cualificación moi positiva a ter en conta.
Do mesmo xeito, unha actitude negativa dentro da aula, reflexará unha avaliación negativa, por entender un desinterese non so cara ós contidos senon que é tamén una  falta de ó 
dereito de formación dos seus compañeiros/as, aínda que os contidos da mesma estiveran superados suficientemente.
Cuidado de todo o material que se emprega na aula, libros, cadernos,apuntamentos.
Estes criterios constitutirán o 30 % da nota final da avaliación.
Con todos estes datos formarase a nota media do alumno que dará lugar a súa nota Final polo que a cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se 
teñan feitas ao longo da mesma.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.
 




