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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1
ª A

V
A

      Coñecer e valorar a vida, a busca e as ensinanzas de Buda.
Comparar as principais características do hinduísmo, budismo, xudaísmo, cristianismo e islamismo e as diversas respostas que dan para 
atopar o sentido da vida.
Investigar os valores que se propoñen no relato bíblico «Rut, a estranxeira».
Meditar sobre a espiritualidade da paz e o sentimento de busca de sentido.
Descubrir e expresar o valor do diálogo.
Analizar as principais características da experiencia relixiosa e a experiencia cristiá.
Diferenciar a intervención de Deus na historia fronte aos esforzos do ser humano na busca de sentido.  
Tomar conciencia das ensinanzas morais e relixiosas que propón o relato bíblico «Noé e o diluvio universal».
Investigar sobre a actitude relixiosa e a éxtase relixiosa.
Descubrir e apreciar o valor de seguir un bo mestre.
Recoñecer a fidelidade de Deus e a súa alianza co ser humano na Historia da Salvación.
Investigar a dobre realidade, humana e divina, da historia da Igrexa na Idade Moderna e na Idade Contemporánea.
Interpretar correctamente o relato bíblico «O profeta Xeremías».
Desenvolver e vivenciar a dimensión espiritual por medio do agradecemento e o sentimento de aproveitar o tempo.
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da fidelidade.

 -  O desexo de atoparse con Deus.
-  As relixións: busca do sentido da vida.  
-  O relato bíblico «Rut, a estranxeira».
-  A espiritualidade da paz interior e o sentimento de busca de sentido.
-  O valor do diálogo. -  Experiencia relixiosa e experiencia cristiá.
-  A experiencia cristiá, plenitude da revelación relixiosa.
-  O relato bíblico «Noé e o diluvio universal».
-  Actitude relixiosa e éxtase relixiosa.
-  O valor de seguir un bo mestre.    -  A fidelidade de Deus á alianza co ser humano. 
-  A dobre realidade da Igrexa na historia da Idade Moderna e da Idade Contemporánea.
-  O relato bíblico de «O profeta Xeremías».
-  O agradecemento e o sentimento de aproveitar o tempo.
-  O valor da fidelidade.

OBXECTIVOS CONTIDOS

2
ª A

V
A

      Identificar a Xesucristo como o Servidor, Mesías Salvador e sufridor de Deus, anunciado e revelado na Biblia.
Investigar as principais características da moral católica da vida pública.
Analizar criticamente os valores e antivalores que se describen no relato bíblico «A historia do rei Saúl».
Familiarizarse coa práctica da fe cristiá e o sentimento de sufrimento.
Descubrir e aplicar o valor do compromiso social.

Descubrir que a iniciativa de Cristo a colaborar na súa misión xera unha comunidade que dá orixe á Igrexa.
Interiorizar compromisos cristiáns que van encamiñados a actualizar a misión de Xesús.
Coñecer e interpretar correctamente o relato bíblico «Xesús chama os primeiros discípulos».
Recoñecer como a comunicación con Xesús xera o sentimento de entrega persoal.
Descubrir e aplicar, na vida persoal e social, o valor da crítica moral. 
Comprender o sacramento do Matrimonio en relación complementaria cos sacramentos da Igrexa católica.
Coñecer as principais características do sacramento do Matrimonio e a súa liturxia.
Valorar a orixinalidade do amor cristián no texto bíblico do «Canto ao amor cristián».
Coñecer e vivenciar a espiritualidade amorosa e o sentimento de salvar o matrimonio. 
Aprender a actuar con coherencia persoal e cristiá. 

 -  A figura mesiánica do Servo de Iavé. 
-  Características da moral católica da vida pública.
-  O relato bíblico «A historia do rei Saúl».
-  A práctica da fe cristiá e o sentimento de sufrimento. 
-  O valor do compromiso social
.A chamada de Xesús a colaborar con El xera unha comunidade.  
-  Compromisos para actualizar a misión de Xesús.
-  O relato bíblico «Xesús chama os primeiros discípulos».
-  Comunicación con Xesús e sentimento de entrega persoal.
-  O valor da crítica moral.     -  Os sacramentos e a súa clasificación.
-  Características dos sacramentos da Igrexa católica e do sacramento do Matrimonio.
-  O texto bíblico «Canto ao amor cristián».
-  Poesía amorosa da Biblia e o sentimento de salvar o matrimonio.
-  O valor da coherencia persoal e cristiá.

OBXECTIVOS CONTIDOS



3
ª A

V
A

      Valorar a importancia de desenvolver a sexualidade humana de forma integral, humana, moral e cristiá.
Coñecer as principais características, fundamentos, principios éticos e comportamentos da moral católica da sexualidade humana.
Interpretar correctamente os dous relatos bíblicos sobre «A creación do home e a muller».
Percibir e expresar a importancia da afectividade e o sentimento de namoramento.
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor do amor.
Distinguir entre autoritarismo e a autoridade positiva, ao servizo da xustiza, a liberdade e a verdade.
Descubrir que a Igrexa e a súa autoridade están ao servizo da verdade sobre Deus e sobre o ser humano.
Coñecer os valores da fe en Deus, a verdade e a auténtica autoridade que propón o relato bíblico «Susana, Daniel e os dous xuíces».
Descubrir e defender a verdade do ser humano e experimentar o sentimento de sinceridade.
Aplicar á vida persoal e social o valor da verdade.
Coñecer e apreciar a misión da Igrexa de estender o Reino de Deus na Terra.
Describir os cristiáns como construtores da civilización do amor.
Interpretar correctamente o relato bíblico «O ceo novo e a terra nova».
Experimentar e valorar a espiritualidade ecolóxica e o sentimento de eternidade.
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor de cambiar o mundo

   A pertenza a Cristo na Igrexa ilumina todas as dimensións do ser humano.  
-  Características, fundamentos, principios éticos e comportamentos da moral católica da
sexualidade humana.
-  Os relatos bíblicos de «A Creación do home e a muller».
-  Afectividade e sentimento de namoramento.
-  O valor do amor.  Autoridade positiva e autoritarismo. 
-  A autoridade eclesial ao servizo da verdade.  
-  O relato bíblico «Susana, Daniel e os dous xuíces».
-  A verdade do ser humano e o sentimento de sinceridade.
-  O valor da verdade.    -  A misión da Igrexa no mundo.
-  Características da civilización do amor que constrúen os cristiáns por todo o mundo.
-  O relato bíblico «O ceo novo e a terra nova».
-  Espiritualidade ecolóxica e sentimento de eternidade.
-  O valor de cambiar o mundo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
MÍNIMOS ESIXI-

BLES

1
ª A

V
A

   Resumir a vida e as ensinanzas de Buda.
 Aprender e memorizar os principais trazos comúns das relixións.
 Investigar os valores que se propoñen no relato bíblico «Rut, a estranxeira».
Recapacitar sobre a paz nas relixións e a busca de sentido.
 Reflexionar sobre o valor do diálogo.
 Explicar en que consisten a experiencia relixiosa e a experiencia cristiá.
 Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos humanos de 
resposta á busca de sentido.  
 Enumerar os feitos e ensinanzas relixiosos do relato bíblico «Noé e o diluvio uni-
versal».
Descubrir a actual actitude relixiosa e experimentar o sentimento de éxtase relixio-
sa.
 Identificar a Xesús de Nazaret como o mellor mestre para a vida.

Recoñecer e valorar as accións de Deus fiel ao longo da historia.
 Expresar a dobre dimensión, humana e divina e de acertos e erros, que se dan na 
vida da persoa e na historia da Igrexa.
Indicar a principal ensinanza moral e relixioso do relato bíblico «O profeta Xere-
mías».
 Reflexionar e experimentar a espiritualidade de agradecemento e o sentimento de 
aproveitar o tempo.
Concienciarse sobre o valor da fidelidade.

 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.
 Le e resume o argumento e a ensinanza do relato bíblico «Rut, a estranxeira».
 Describe valores necesarios para mellorar situacións conflitivas actuais relacionadas coas relixións.
Recapacita e medita sobre a paz.
 Participa en debates sobre a busca de sentido da vida.
 Autoavalía a súa capacidade de diálogo.
 Define brevemente a experiencia relixiosa e a experiencia cristiá.
  Describe a experiencia relixiosa de Xesús.
 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixiosa.
Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as relixións.
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.
 Analiza e reflexiona sobre a súa actitude relixiosa. 
 Participa nun disco-fórum sobre a contemplación.
Participa nun cine-fórum sobre o valor de seguir un bo mestre.
Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que atopa na historia de Israel.
Resume en que consiste a dobre realidade da Igrexa na historia.
 Extrae conclusións sobre a historia da Igrexa nos séculos XV a XXI.
 Expresa o argumento e principal ensinanza do relato bíblico «O profeta Xeremías».
Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos que recoñece a fidelidade de Deus.
Dialoga sobre a dimensión espiritual do agradecemento.
 Reflexiona sobre o sentimento de aproveitar o tempo.
 Participa nun cine-fórum sobre a fidelidade.


-  As relixións: busca do sentido 
da vida.  
-  O valor do diálogo. -  
Experiencia relixiosa e 
experiencia cristiá.
-  O valor de seguir un bo 
mestre.o. 
-  A dobre realidade da Igrexa na 
historia da Idade Moderna e da 
Idade Contemporánea.



2
ª A

V
A

 Comparar e apreciar a novidade entre o Mesías sufridor e o Mesías político.
 Sintetizar as características da moral católica da vida pública.
 Describir as ensinanzas persoais e sociais que se poden extraer do relato bíblico «A
historia do rei Saúl».
Valorar a importancia de practicar a fe e o sentimento de sufrimento.
Estimar o valor do compromiso social.
 Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a Igrexa.
Achar compromisos cristiáns para actualizar a misión de Xesús.
 Coñecer e apreciar o convite de Xesús a colaborar na súa misión.
Constatar e expresar como a comunicación con Xesús xera o sentimento de entrega 
persoal.
Aprender a ver, xulgar e actuar cristiamente.
Resumir as principais características dos sacramentos da Igrexa católica.
Sintetizar o sacramento do Matrimonio e a súa liturxia.
 Enumerar as características máis orixinais do amor cristián segundo o texto bíblico 
do «Canto ao amor cristián».
 Expresar a espiritualidade amorosa e o sentimento de fortalecer o vínculo matrimo-
nial.
 Argumentar ante dilemas con coherencia persoal e cristiá.

  Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías sufridor e do Mesías político.
 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías sufridor como criterio de vida.
 Argumenta desde os principios da moral católica da vida pública.
 Resume e extrae unha ensinanza do relato bíblico «A historia do rei Saúl».
 Expón as calidades dun bo gobernante segundo a Biblia.
 Reflexiona ante dilemas morais que formula a vida pública.
Participa nun cine-fórum sobre o sentido do sufrimento.
 Aplica o método ver-xulgar-actuar ante un problema actual da sociedade e a política.
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.
 Resume e explica o argumento, as ensinanzas e a simboloxía da pesca milagrosa.
 Le de xeito comprensivo un evanxeo, identifica e describe a misión salvífica de Xesús.
  Imaxina e expresa que lle comunicaría a Xesús.
Participa nun cine-fórum sobre a entrega persoal.
Describe como ser críticos e evitar ser manipulados polos medios de comunicación social.
Clasifica e define os sacramentos da Igrexa católica.
Describe en que consiste o sacramento do Matrimonio e cal é a súa liturxia.
Le o texto bíblico do «Canto ao amor cristián» e expresa en que consiste este amor.
Reflexiona e expresa creativamente a espiritualidade amorosa.
Participa nun cine-fórum sobre como salvar un matrimonio.
Participa nun role- playing a partir dun dilema sobre o casamento.


-  Características da moral 
católica da vida pública.
-  A práctica da fe cristiá e o 
sentimento de sufrimento. 
-  O valor do compromiso social
.A chamada de Xesús a 
colaborar con El xera unha 
comunidade.  

3
ª A

V
A


 Aplicar as claves para interpretar correctamente os dous relatos bíblicos de «A 
Creación do home e a muller» e indicar as súas ensinanzas.
Descubrir e valorar que Cristo xera unha forma nova de usar a razón e a liberdade, e
de expresar a afectividade da persoa.
Discernir o verdadeiro amor.
 Diferenciar entre autoridade positiva e autoritarismo.
 Distinguir que a autoridade está ao servizo da verdade.
 Expresar o argumento e a mensaxe relixiosa e moral do relato bíblico «Susana, Da-
niel e os dous xuíces».
Reflexionar sobre a defensa da verdade do ser humano e a sinceridade.
Indagar sobre o valor da verdade.
 Resumir a misión da Igrexa e a súa relación co Reino de Deus.
 Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo.
 Indicar algunhas claves para interpretar correctamente o relato bíblico «O ceo novo 
e a terra nova».
 Desenvolver e vivenciar a espiritualidade ecolóxica e o sentimento de eternidade.
Comprender o valor de cambiar o mundo.

 Expresa o significado dos relatos bíblicos de «A creación do home e a muller».
 Elabora xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a liberdade e de expresar a 
afectividade.
Expresa o seu sentimento cara a Cristo por medio dunha poesía.
 Resolve un dilema moral relacionado co verdadeiro amor.
  Define e diferencia os termos autoridade legal e xusta, autoridade moral e autoritarismo.
 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece nelas a verdade.
 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano.
 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo ou polo testemuño.
 Sintetiza o argumento e a mensaxe relixiosa do relato bíblico «Susana, Daniel e os dous xuíces».
Enumera acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano.
  Analiza o seu nivel persoal de sinceridade.
 Participa nun disco- fórum sobre a verdade.
Sintetiza por escrito en que consiste a misión da Igrexa e a súa relación co Reino de Deus.
 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiásticas do seu contorno que colaboran na construción da civilización do amor.
Cumpre a ficha do relato bíblico «O ceo novo e a terra nova».
 Responde afirmacións erróneas con argumentos propios.
 Explica a importancia de valorar cada persoa, cada cousa e cada momento.
Participa nun cine-fórum sobre a vida eterna.
Interioriza e enumera comportamentos necesarios para cambiar o mundo.

-  O valor do amor.  Autoridade 
positiva e autoritarismo. 

-  A verdade do ser humano e o 
sentimento de sinceridade.

-  O valor da verdade.   
 -  A misión da Igrexa no mundo.
-  Características da civilización do 

amor que constrúen os cristiáns 
por todo o mundo.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude* 30%

Conceptos e procedementos
50% Probas obxectivas escritas

20% Traballos / Expresión escrita



0% Lecturas / Audicións

0% 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 profe -
sor/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 mate -
ria 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 de-
reito 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 te-
ñan 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 obriga-
torio. 


