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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1
ª A

V
A

     - Recoñecer a importancia e universalidad do fenómeno relixioso nas diferentes culturas, en particular do cristianismo.
- Detectar e valorar a experiencia relixiosa como actividade humana fundamental que confire identidade á persoa e ás diversas culturas.
- Comprender ao ser humano como ser que busca dar resposta ás preguntas fundamentais do seu interior e a través das relixións atisba un sentido último.
- Familiarizarse co linguaxe mítico e os relatos fundantes e omnicomprensivos.
Relacionar o concepto de dignidade da persoa coa súa condición criatural. 
Incorporar o saber da fe no conxunto dos demais saberes, dado o carácter científico da ensinanza da relixión?
- Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e doctrinales da Igrexa.
- Descubrir o sentido da dignidade do ser humano, partindo da súa creación, o valor da súa vida e a súa transcendencia.
- Analizar a relación da fe coa cultura actual, valorando a súa aportación mutua.
- Descubrir a complementareidad de saberes e linguaxes científicas e relixioso para asomarse e tratar de abordar a complexidade do real.
- Reflexionar sobre unha concepción para o home da Ciencia e a Técnica

- O home, ser relixioso que busca un sentido á vida.
- Expresións históricas do sentido relixioso.
- O misterio da persoa humana 
- Formas de coñecemento ao longo da historia coas que o ser 
humano descobre a realidade e a verdade.
- Percorrido histórico das relacións entre a ciencia e a fe.
- Vínculo indisoluble entre ciencia e ética.

OBXECTIVOS CONTIDOS

2
ª A

V
A

       Recoñecer a importancia e universalidad do fenómeno relixioso nas diferentes culturas, en particular do cristianismo.
- Asimilar, desenvolver e cultivar a dimensión relixiosa do home como ser aberto á transcendencia.
- Descubrir o sentido da dignidade do ser humano, partindo do seu creación, o valor da súa vida e a súa transcendencia.
- Analizar a relación da fe coa cultura actual, valorando a súa aportación mutua.
- Respectar e valorar a coherencia persoal e as diferentes posturas ante a relixión xa como crentes ou como agnósticas ou atea cando se basean nunha aposta auténtica 
pola verdade.
- Conseguir progresivamente unha síntesis coherente e vital da mensaxe cristiá que lles sirva para dialogar con outras confesións relixiosas e a cultura contemporanea. 
Recoñecer a importancia e universalidade do fenómeno relixioso nas diferentes culturas, en particular do cristianismo.
- Asimilar, desenvolver e cultivar a dimensión relixiosa do home como ser aberto á transcendencia.
- Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e doctrinales da Igrexa.
- Coñecer os servizos que a Igrexa aporta ao mundo contemporáneo e o seu sentido.
- Espertar o sentido crítico ante os medios de comunicación e aplicarlles os criterios e xuízos de valor evanxélicos.
- Comprender o papel desempeñado polas relixións como xerador de cultura e arte.

    - Diversas posturas ante o feito relixioso na sociedade
actual.  
  -  Significado  do  término  e  dimensións  da  cultura.

OBXECTIVOS CONTIDOS



3
ª A

V
A

      Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e doctrinais da Igrexa.
- Recoñecer os contidos éticos da mensaxe cristiá e sabelos aplicar na construcción da sociedade.
- Analizar os valores do cristianismo, contrastandos cos valores dos humanismos do noso tempo.
- Conseguir progresivamente unha síntese coherente e vital da mensaxe cristiá que lles sirva para dialogar con outras confesións relixiosas e a cultura contemporánea.
- Entender a opción de vida monacal con seguimiento radical pola vida de Xesús e o seu compromiso por realizar o Reino de Deus xa na Terra desde a aposta pola 
espiritualidade.
- Relacionar aspectos comúns que presenta a figura do monxe nas distintas relixións.
-Coñecer as respostas que proporciona a Doutrina Social da Igrexa ante os problemas sociais, económicos e laborais que ten suscitada a sociedade.
- Descubir a radical dimensión social da mensaxe cristiá.
- Valorar a voz da igrexa Católica no compromiso por defender con rigor e claridade a dignidade do home, os seus dereitos e o seu promoción.
- Distinguir a dimensión moral, ademais da legal e ética, da actuación humana.
- Familiarizarse coas encíclicas sociais do Magisterio da Igrexa Católica.
- Analizar a relación da fe coa cultura actual, valorando a súa aportación mutua.
- Recoñecer os contidos eéticos da mensaxe cristiá e sabelos aplicar na construcción da sociedade.
- Analizar os valores do cristianismo, contrastandos cos valores dos humanismos do noso tempo.
- Conseguir progresivamente unha síntese coherente e vital da mensaxe cristiá que lles sirva para dialogar con outras confesións relixiosas e a cultura contemporánea.

   -  Orixe  e  evolución  da  doutrina  social  da  Igrexa.

-  Principios  fundamentais  da  doutrina  social  da  Igrexa.

-  A  vida  monacal,  fonte  de  cultura.
   

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª A

V
A

  Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home. 
Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar desde sempre o 
sentido relixioso do ser humano 
 Dar razón da raíz divina da dignidade humana. 
 Coñecer e distinguir os diferentes métodos utilizados pola persoa para coñecer 
a verdade.
 Coñecer e aceptar con respecto os momentos históricos de conflito entre a 
ciencia e a fe, sabendo dar razóns xustificadas da actuación da Igrexa.
Ser consciente da necesidade de relación entre ciencia e ética para que exista 
verdadeiro progreso humano.

  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. 
Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade da lei para fundamentar a 
dignidade humana. Compara con textos eclesiales que vinculan a dignidade do ser humano á súa condición
de creatura. 
Investiga, obtén datos estatísticos e analiza sacando conclusións, comportamentos dos mozos que defenden
ou atentan contra a dignidade do ser humano. 
 Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñecer a verdade na filosofía, a teoloxía, a ciencia
e a técnica. Distingue que aspectos da realidade permite coñecer cada método.    
 Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do cosmos e distingue que non provén 
do caos ou o azar.
Infórmase con rigor e debate respetuosamente, sobre o caso de Galileo, Servet, etc. Escribe a súa opinión, 
xustificando razonadamente as causas e consecuencias de devanditos conflitos.
 Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da dignidade humana.
Analiza casos e debate de xeito razoado as consecuencias que se derivan dun uso da ciencia sen referencia 
ético.

      
- O home, ser relixioso que busca un sentido á vida.
- Percorrido histórico das relacións entre a ciencia e a 
fe.
- Vínculo indisoluble entre ciencia e ética.

2
ª A

V
A

  Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de sentido.
Coñecer e comparar diferentes acepcions do térmo cultura.
Ser consciente que a persoa é xeradora de cultura.

  Cualifica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo ou laicismo e contrástaas coa 
proposta de salvación que ofrecen as relixións.   Estuda, analiza e define o concepto de cultura en 
diferentes épocas e contrástao co carácter antropolóxico do ensino da Igrexa. 
Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material audiovisual onde as compare 
críticamente.

  -  Diversas  posturas  ante  o  feito  relixioso  na
sociedade  actual.  
 - Significado do término e dimensións da cultura. 

3
ª A

V
A

  Caer na conta do cambio que o monacato introduce na configuración do tempo
e o traballo.
Coñecer e valorar o contexto en que nace e o ensino da doutrina social da 
Igrexa.
 Identificar a dignidade humana como clave para unha convivencia xusta entre 
os homes, diferenciándoa dos recoñecementos que o Estado realiza a través das 
leis.
 Coñecer e aplicar os principios fundamentais da doutrina social da Igrexa a 
diversos contextos.

 Coñece e respecta os trazos da vida monástica. Identifica a súa influencia na organización social e a vida 
laboral.
 Valora o traballo dos monxes por conservar a arte e a cultura grecolatina, elaborando un material 
audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudo.  Identifica problemas sociais de finais do século xix. 
Estuda a súa evolución ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa. 
Elabora unha definición persoal sobre os términos, legal, ético e moral. Explica públicamente as diferenzas
entre os términos coa axuda de medios audiovisuales 

- Principios fundamentais da doutrina social da Igrexa.



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 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. 



                                                                        ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL  

Avaliación Media aritmética Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

1ª Aval.

Menos de 5

O alumno/a fará como mínimo 1 proba, traballo. Será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á media aritmética acadada durante o período lectivo presencial.

5 ou máis de 5

Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento clases
virtuais  e  un 75% pola  realización de actividades)  e  un 1,0  puntos polo  traballos/probas  que se  solicitaran na actividade non presencial.  Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).
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 podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5).

Avaliación Media
aritmética

Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

2ª Aval.

Menos de 5

O alumno/a fará como mínimo 1 proba. Esta proba será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á nota acadada na 1ª avaliación.

5 ou máis de 5

Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento clases
virtuais  e  un 75% pola  realización de actividades)  e  un 1,0  puntos polo  traballos/probas  que se  solicitaran na actividade non presencial.  Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).
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 podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5 nin inferior á nota da 1ª avaliación).

Avaliación Media
aritmética

Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

3ª Aval. Menos de 5 O alumno/a fará como mínimo 1 proba. Esta proba será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á nota acadada na 2ª avaliación.



5 ou máis de 5 Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento clases
virtuais  e  un 75% pola  realización  de actividades)  e  un 1,0  puntos  polo  traballos/probas  que se  solicitaran  na actividade non presencial.  Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormente apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).

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 podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5 nin inferior á nota da 2ª avaliación).

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.


