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1. Introdución

Coa incorporación da materia de Relixión ao currículo de Educación Secundaria Obrigatoria, a lexislación educativa en
España é coherente coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito de todos a
unha educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos
seus fillos e fillas. Así mesmo respecta os acordoss Igrexa/Estado Español en materia de eduación e a Constitución
Española que insiste neses mesmos aspectos.

Neste marco, o ensino da Relixión Católica proponse como materia curricular de oferta obrigatoria para os centros
escolares  e  de  libre  elección  para  as  familias.  Forma  parte  da  proposta  educativa  necesaria  para  o  pleno
desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas.

O deseño curricular da materia de Relixión Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas
primeiras décadas do século XXI. Deixouse afectar polos compromisos do Pacto Educativo Global, promovido pola
Igrexa católica, que subliña a centralidade da persoa nos procesos educativos, a escoita das novas xeracións, a
acollida  de  todas  as  realidades  persoais  e  culturais,  a  promoción  da  muller,  a  responsabilidade da  familia,  a
educación para unha nova política e economía e o coidado da casa común. Especialmente, o currículo de Relixión
Católica ábrese ás iniciativas eclesiais  da Misión 4.7,  sobre a ecoloxía integral,  e  do Alto  Comisionado para a
Fraternidade Humana conformado por diversas relixións para construír a casa común e a paz mundial. Desta maneira,
o ensino da relixión católica, mantendo a súa peculiaridade e a esencia do diálogo fe-cultura e fe-razón que a
caracterizou na democracia, acolle os signos dos tempos e responde os desafíos da educación neste século XXI.

Facilítase unha aprendizaxe competencial dos contidos apresos, de maneira que as aprendizaxes sexan útiles para a
vida dos alumnose alumnas, contribuíndo á súa formación integral e á súa inserción social.

A abordaxe dos contidos faise a través de actividades que susciten o interese do alumnado, que promovan o diálogo
e que buscan expor cuestións que fagan reflexionar sobre os grandes interrogantes vitais. Antes de abordar os novos
contidos detéctanse os coñecementos previos do alumnado.

A finalaidade da educación é contribuir a que  o alumnado acade un desenvolvemento pleno e integral da súa
personalidade. Non podería existir unha formación integral e unha educación completa e de calidade, se non se
permitise o desenvolvemento de todas as dimensións do ser humano, unha das cales é a relixiosa.

O deseño desta programación enmárcase nun modelo educativo de tipo constructivista, que entende a educación
como un proceso que pon ás/ós alumnas/os en condición de revisar, modificar e reconstruír as súas categorías e
estruturas mentais, para reinterpretar e reconstruír significativamente a realidade.

Trataremos de ter presente a realidade do noso alumnado: Cunha formación sociocultural media-baixa. No eido
relixioso as máis das veces teñen unha fe herdada, rutinaria e monótona nas prácticas relixiosas, que ó mellor lles
serviu de nenos, pero que agora ou lles é ¿indiferente¿ ou empezan a cuestionar.

Pretendemos que,  mediante  a  adquisición  dunha serie  de  coñecementos,  competencias,  destrezas,  valores  e
actitudes, o alumnado desenvolva a súa capacidade reflexivo-crítica, e sexan críticos, responsables e comprometidos
coa realidade que os rodea

Dende a área de Relixión pretendemos facer un aporte á dimensión do SABER, pero sen esquecer e fortalecendo e
potenciando sobre todo a dimensión do SER.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Identificar,  valorar  e  expresar  os
elementos  crave  da  dignidade  e  identidade
persoal a través da interpretación de biografías
significativas, para asumir a propia dignidade e
aceptar a identidade persoal,  respectar a dos
outros, e desenvolver con liberdade un proxecto
de vida con sentido.

1-3 1-4 1-2-4-5 2-3 3

OBX2  -  Valorar  a  condición  relacional  do  ser
humano, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais  orientadas  á  xustiza  e  á  mellora  da
convivencia tendo en conta o maxisterio social
da Iglesia,  para aprender a vivir  con outros e
contr ibuír  á  fraternidade  universal  e  a
sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1

OBX3  -  Asumir  os  desafíos  da  humanidade
desde unha perspectiva inclusiva recoñecendo
as  neces idades  ind iv idua i s  e  soc ia i s ,
discerníndoos coas claves do ¿Reino de Deus¿,
para implicarse persoal e profesionalmente na
transformación social e o logro do ben común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Interpretar  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nas  súas  diferentes  expresións,
recoñecendo que son portadoras de identidades
e sentido, apreciando como o cristianismo se ha
encarnado  en  manifestacións  diversas,  para
desenvolver sentido de pertenza, participar na
construción  da  convivencia  e  promover  o
diálogo  intercultural  no  marco  dos  dereitos
humanos.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Recoñecer  e  apreciar  a  propia
interioridade,  a  experiencia  espiritual  e
relixiosa,  presente  en  todas  as  culturas  e
sociedades,  comprendendo  a  experiencia  de
personaxes  re levantes  e  va lorando  as
posibilidades  do  relixioso,  para  discernir
posibles respostas ás preguntas sobre o sentido
da  vida,  e  favorecer  o  respecto  entre  as
diferentes tradicións relixiosas.

1 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Identificar  e  comprender  os  contidos
esenciais  da Teoloxía cristiá,  contemplando e
valorando a contribución da tradición cristiá á
procura  da  verdade,  para  dispoñer  dunha
síntese  do  cristianismo  que  permita  dialogar
con  ou t ras  t r ad i c i óns ,  pa rad igmas  e
cosmovisións.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XBúscanse superheroes. Únete ó
reto!1 6Somos capaces de implicarnos na vida e

transformar a sociedade 15

XDignidade humana e proxecto
personal X2 10

O ser humano busca a felicidade.
O ser humano ante o mal, a dor e o
sufrimento. Resposta das relixións.
Ruptura con Deus e cos demáis

25

Alianza de Deus coa
humanidade X3 5O Deus de Abraham, Moisés, os Profetas. O

Deus de Xesús e a súa mensaxe de amor 15

Corresponsables no coidado
das personas e do planeta X4 6Respecto, coidado e valoración da vida

humana e da vida da Casa común 20

XRelixiosidade Popular Galega5 8
Análise, comprensión e valoración crítica do
comportamento relixioso popular galego:
Cruceiros, romerías, exvotos,
peregrinacións,....

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Búscanse superheroes. Únete ó reto!

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Comprende que a relación personal con
Deus é un elemento esencial na visión do
ser humano e na defensa da súa
dignidade

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Decátase da importancia do coidado
propio, dos demáis e da natureza, tendo
presente a Xesucristo e a súa mensaxe

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Reflexiona sobre as actitudes de coidado
personal, dos demáis e da natureza e
xenera actitudes de respecto, gratuidade,
e solidariedade

CA1.6 - Contribuír á fraternidade universal,
contrastando criticamente o paradigma científico
tecnolóxico vixente e as narrativas de progreso, coa
antropoloxía, a moral e a escatoloxía cristiá,
respondendo con sensibilidade e implicación a
situacións de empobrecemento e vulnerabilidade.

Identifica e compara críticamente a
antropoloxía cristiana e os paradigmas de
progreso científico/tecnolóxico e a súa
resposta a situacións de inxustiza e
vulnerabilidade
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Favorecer a convivencia social en contextos
plurais, respectando as opcións persoais e xerando
espazos de diálogo e encontro.

Expresa, utilizando a linguaxe
audiovisual, o valor fa convicencia social

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Figuras históricas e eclesiais comprometidas co ben común.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Os dereitos humanos e os obxectivos de desenvolvemento sostible en relación co pensamento social cristián.

- A esperanza cristiá e a santidade.

2

Título da UDUD

Dignidade humana e proxecto personal

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Identifica os trazos da antropoloxía e da
moral cristiana e é capaz de aplicalos en
situacións de vulnerabilidade dos dereitos
fundamentais das personas

CA1.9 - Formular posibles respostas ás preguntas de
sentido, coñecendo e valorando as achegas das
tradicións relixiosas, en especial a proposta de
sentido da vida de Xesucristo, elaborando as súas
propias respostas partindo dunha análise crítica e a
adaptación á súa situación persoal.

Coñece e valora as achegas das grandes
relixións ás preguntas fundamentais
sobre o sentido da vida, en especial a do
Cristianismo, e configura a súa propia
resposta
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 50

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Artella un proxecto personal de vida en
torno á mensaxe de Xesucristo, que
implica a valoración e a defensa da
dignidade humana en todas as situacións
vitais

CA1.6 - Contribuír á fraternidade universal,
contrastando criticamente o paradigma científico
tecnolóxico vixente e as narrativas de progreso, coa
antropoloxía, a moral e a escatoloxía cristiá,
respondendo con sensibilidade e implicación a
situacións de empobrecemento e vulnerabilidade.

Valora o voluntariado como expresión de
compromiso coas necesidades dos máis
vulnerables

CA1.10 - Favorecer a convivencia social en contextos
plurais, respectando as opcións persoais e xerando
espazos de diálogo e encontro.

Coñece iniciativas sociais e eclesiais que
contribuian a tecer redes de convivencia
social.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos esenciais da antropoloxía cristiá en diálogo coa dignidade humana.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- Razonabilidade da fe, desenvolvemento integral da persoa e fomento do ben común.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- Respecto #ante a beleza das diversas manifestacións culturais e relixiosas como elemento de pertenza e tradición
cultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Figuras históricas e eclesiais comprometidas co ben común.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Actitudes e destrezas de diálogo ecuménico e interrelixioso con pleno respecto ás conviccións propias e as dos
outros.

- O compromiso das relixións na construción da paz e a superación da violencia e os fundamentalismos.

- A esperanza cristiá e a santidade.
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3

Título da UDUD

Alianza de Deus coa humanidade

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Identifica os principais rasgos da
manifestación de Deus ó pobo de Israel,
que culmina coa súa encarnación en
Xesucristo

CA1.10 - Favorecer a convivencia social en contextos
plurais, respectando as opcións persoais e xerando
espazos de diálogo e encontro.

Descubre nos textos da Biblia o vínculo
que nos une a Deus e polo tanto ós
demáis e ó mundo

TI 25

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Integra no proxecto personal de vida as
imaxes do Deus da Promesa, da Alianza,
da Amizade, da Esperanza e do Amor

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Igrexa como comunidade dos discípulos de Xesucristo.

- A Biblia como fonte de coñecemento para entender a historia e identidade de Occidente e o diálogo intercultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Figuras históricas e eclesiais comprometidas co ben común.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- A esperanza cristiá e a santidade.

4

Título da UDUD

Corresponsables no coidado das personas e do planeta

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Coñece e valora a aportación que a
encíclica "Laudato Si" do Papa Francisco
fai á defensa dunha ecoloxía integral

CA1.5 - Cooperar activamente en proxectos de
coidado e responsabilidade cara ao ben común,
inspirados na perspectiva cristiá, participando en
accións de mellora da contorna e na formulación das
opcións profesionais.

Analiza os desafíos da humanidade á luz
da doutrina da Igrexa expresada na
encíclica "Laudato Si"

CA1.12 - Poñer en diálogo o saber relixioso con
outras disciplinas, tradicións culturais, paradigmas
científicos e tecnolóxicos e outras cosmovisións,
tendo en conta os métodos propios de cada
disciplina e respectando a pluralidade.

Diferencia as contribucións das ciencias e
a súa complementariedade coa tradición
bíblica e a ecoloxía integral

TI 65

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Comprende que o coidado das personas e
do planeta son expresións de
recoñecemento da dignidade humana

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Descubre nas palabras e accións de
Xesucristo a razón de coidado das
personas e do mundo

CA1.4 - Cooperar á construción de sociedades xustas
e democráticas, fortalecendo vínculos sociais e
interxeracionais, e as relacións en modelos de
interdependencia, analizando a realidade, tendo en
conta os principios e valores do maxisterio social da
Igrexa e promovendo o desenvolvemento humano
integral.

Coñece iniciativas sociais e eclesiais que
expresan e materializan a defensa e o
coidado da natureza

CA1.6 - Contribuír á fraternidade universal,
contrastando criticamente o paradigma científico
tecnolóxico vixente e as narrativas de progreso, coa
antropoloxía, a moral e a escatoloxía cristiá,
respondendo con sensibilidade e implicación a
situacións de empobrecemento e vulnerabilidade.

Profundiza no diálogo da ecoloxía integral
coa reflexión científica sobre o
desenvolvemento sostible

CA1.10 - Favorecer a convivencia social en contextos
plurais, respectando as opcións persoais e xerando
espazos de diálogo e encontro.

Propón accións concretas para o coidado
da natureza  e o disfrute da creación
como agasallo de Deus

CA1.11 - Recoñecer a Iglesia, comunidade dos
discípulos de Xesucristo, e o seu compromiso na
amizade social como núcleos esenciais do
cristianismo, valorando criticamente a súa
contribución cultural e histórica.

Coñece e valora a misión da igrexa e o
seu servizo á sociedade e ó coidado das
personas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.
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Contidos

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- Razonabilidade da fe, desenvolvemento integral da persoa e fomento do ben común.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- Principios e valores do ensino social da Igrexa e a súa aplicación en sociedades democráticas.

- A vida da Igrexa como xeradora de identidade e cultura ao longo da historia: análise das súas contribucións á
construción social, política e cultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Figuras históricas e eclesiais comprometidas co ben común.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Os dereitos humanos e os obxectivos de desenvolvemento sostible en relación co pensamento social cristián.

- Proxectos eclesiais que traballan a amizade social, a solidariedade interxeracional e a sustentabilidade do planeta.

- Propostas da ética social da Igrexa aplicadas aos desafíos do mundo actual e ao paradigma tecnocrático.

- A esperanza cristiá e a santidade.

5

Título da UDUD

Relixiosidade Popular Galega

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Valora todas as aportacións da
Relixiosidade Popular Galega e a súa
contribución á defensa da dignidade
humana e á superación das
desigualdades sociais

TI 80

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Descubre, dende a perspectiva cristiana,
a importancia da arte, da cultura no
desenvolvemento de todas as dimensións
da persona, incluida a trascendente

CA1.7 - Participar criticamente na promoción da
diversidade cultural, expresando e achegando
creativamente as experiencias propias, respectando
as diferenzas entre persoas e comunidades.

Relaciona as expresións culturais e
artísticas da Relixiosidade Popular Galega
coa situación social da xente de Galicia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Desenvolver sentido de pertenza a unha
tradición cultural, con expresións sociais, artísticas,
éticas e estéticas, valorando adecuadamente a súa
contribución no seu momento histórico,
relacionándoas con contextos actuais e promovendo
a súa memoria como legado vivo.

Descubrir e valorar as manifestacións da
Relixiosidade Popular Galega como
expresión da vivencia popular da fe

CA1.10 - Favorecer a convivencia social en contextos
plurais, respectando as opcións persoais e xerando
espazos de diálogo e encontro.

Busca e xenera situación de relación
social críticas, creativas, integradoras e
respetuosas coa opinión dos demáis

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- Respecto #ante a beleza das diversas manifestacións culturais e relixiosas como elemento de pertenza e tradición
cultural.

- Valor das prácticas espirituais do monacato, a mística e a devoción popular.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Figuras históricas e eclesiais comprometidas co ben común.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- A esperanza cristiá e a santidade.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As orientacións metodolóxicas xiran en torno a dous eixes:

1. Fidelidade e respecto ó alumnado, protagonista da educación.

2. Fidelidade á mensaxe e ós contidos da educación relixiosa cristiá católica.

Estas  orientacións  fundaméntanse  na  atención  personalizada  ao  alumnado,  na  diversidade  de  actividades,
estratexias,  recursos  e  outros  métodos didácticos;  no  coidado do desenvolvemento emocional  e  cognitivo  do
alumnado  respectando  o  seu  ritmo  evolutivo;  na  aprendizaxe  individualizada  e  cooperativa;  na  relación  das
aprendizaxes coa contorna, nun enfoque competencial orientado á acción, o emprendimiento e a aplicación dos
saberes.

Será necesario ter en conta as condicións persoais, sociais e culturais de todos os alumnos e alumnas para detectar
necesidades específicas e propor accións de reforzo ou ampliación, flexibilizando os procesos e garantindo a inclusión
de todo o alumnado.

A didáctica da materia de Relixión Católica exposta en termos dun currículo competencial haberá de promover o
protagonismo do alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe.
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Seguimos o modelo que emana da concepción constructivista da aprendizaxe. Así, temos en conta os seguintes
criterios:

a. O protagonista da aprendizaxe é o alumnado, coa súa propia actividade. Partir da experiencia concreta do/a
alumno/a, da súarealidade personal, familiar, social e cultural

b. O que empeza unha nova aprendizaxe, faino a partir dos coñecementos que posúe. Identificar e formular con
pensamento crítico os interrogantes e cuestións que suscitan estas situacións

c. O que aprende faino establecendo relacións entre os seus esquemas mentais e os estímulos externos. Só así se
logra unha aprendizaxe significativa.  Buscar,  analizar e contrastar as experiencias e interrogantes,  con fontes
bíblicas, o Maxisterio eclesial, o patrimonio artístico, e outras referencias do diálogo fe-cultura;

Non esquecerémo-la importancia formativa que ten o traballo en grupo, indispensable para potencia-la dimensión
social e comunitaria do alumnado.

Utilizaremos distintas linguaxes relixiosas: bíblica, doutrinal, litúrxica, testemuñal, para familiarizar ó alumnado con
elas e responda con propiedade á utilización das mesmas.

Fomentaremos a interdisciplinariedade e a complementariedade.

O máis importante será o traballo do alumnado, de aí a importancia que daremos á realización das actividades e ós
seus traballos, individuais e grupais. Calificaremos moi positivamente o traballo que o alumnado realice fora das
horas de clase e dun xeito  voluntario:  Lectura/recensión de libros de lectura complementarios,  realización de
pequenos traballos sobre aspectos e temas a tratar.

Non pretendemos que o alumnadoo aprenda de memoria uns cantos conceptos; debe ter claras as nocións básicas e
adquirir uns coñecementos teóricos básicos, pero sobre todo pretendemos que poña en xogo o saber adquirido nas
situacións que a vida (familia, xogo, amizades, colexio, sociedade) lle plantexa.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ordenadores de Edixgal

Material de apoio existente  na Biblioteca

Fichas, esquemas, documentos de apoio

Usaremos  os  ordenadores  e  os  contidos  de  Edixgal,  complementados  con  fichas,  esquemas,  actividades  e
documentos de apoio e complementación.

Así mesmo usaremos o material que hai na Biblioteca relacionado coa nosa materia (Documentos de DSI, sobre as
diferentes relixións, en trono ás manifestacións scoio/relixiosas da contorna, ...)

25/11/2022 11:38:07 Páxina 16de12



5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Elaboración dun xogo, preguntas e respostas sinxelas, sobre os temas que imos desenvolver ó

longo do curso, para que o alumnado se decate do que sabe, descubra os acertos e os erros

que ten e a partir de aí vaian correxindo ou confirmando as súas ideas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

25

UD 3

15

UD 4

20

UD 5

25

Total

100

Proba
escrita 0 50 75 35 20 36

Táboa de
indicadores 100 50 25 65 80 64

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

1. Observación sistemática. Observación da actitude, interese e participación manifestados polo alumnado ante as
tarefas plantexadas na aula. Observación do respecto aos compañeiros/as, ao profesor e aos materiais propios e
alleos.

2. Traballo individual. Producións do alumnado na aula e fóra dela, recollidas nas actividades de clase e subidas a
Edixgal

3. Traballo en grupo. Realización e exposición de actividades en grupo.

4.  Probas  orais.  Valoración  da  implicación  e  participación  nos  temas  desenvolvidos  na  aula:  Creatividade  e
investigación persoal, respecto no diálogo, nas quendas de palabra e na opinión dos demáis

5. Probas escritas. Probas tipo test e cuestionarios (Verdadeiro / falso, encher espazos en branco, aparellar, selección
múltiple,...).

O peso específico na cualificación, de cada proba e instrumento de avaliación será como segue:

40% Traballo individual. Traballo diario na aula e fóra dela (caderno, traballos, ...)

10% Probas escritas.

20% Traballos en grupo.

30% Participación na aula, actitude, comportamento, respecto...

No boletín a nota reflíctese cun número entero polo tanto se a nota supera as 5 décimas, redondearase ao número
entero superior e no caso de que non chegue ás 5 décimas,o redondeo será ao entero inferior.

A avaliación será aprobada cun 5 despois do redondeo

A nota da avaliación ordinaria calcularase facendo a media das notas reais (sen redondeo) das tres avaliacións que

Criterios de cualificación:
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suporá o 90%. O 10% restante corresponderá ás actividades que fagan os alumnos no periodo de recuperación-
ampliación entre a terceira avaliación e a avaliación ordinaria.

O redondeo farase igual que nas avaliacións.

Criterios de recuperación:

A avaliación será contínua, polo tanto cada avaliación parcial non superada, quedará superada se aproba a seguinte.
No caso de rematar as avaliacións ordinarias coa materia suspensa, no período que vai entre a 3ª avaliación e a
ordinaria final, diseñaremos actividades concretas, individualizadas, para ese alumnado, buscando que recupere e
supere a materia

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, se está matriculado no curso seguinte, aplicarémoslle un
Reforzo Educativo segundo o establece o artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021  de atención á diversidade, e,
se aproba éste curso, quédanlle aprobadas as pendentes anteriores.

Se non está matriculado, para recuperar as pendentes debe cumplimentar un caderno de actividades ó longo do
curso sobre os contidos básicos da materia do curso/s pendentes.

.

6. Medidas de atención á diversidade

Precuraremos ter en conta a individualidade do alumnado, adaptando estratexias, recursos, espazos e tempos
empregados na aula, atendendo ós diferentes ritmos de aprendizaxe.

No deseño das actividades desta materia  terase en conta a flexibilidade do currículo,  os  contextos de ensino
inclusivos, e a utilización de recursos accesibles.

En cumprimento do artigo 52 da orde 8 de setembro 2021 de atención á diversidade, elaborarase un plan espécifico
personalizado para os alumnos que deban permanecer un ano máis no mesmo curso que incida nas dificultades
detectadas no curso anterior

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X

ET.5 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

ET.6 - Educación emocional e
en valores X X X X X

ET.7 - Igualdade de xénero X X X X X

ET.8 - Creatividade X X X X X

ET.9 - Formación estética X X X X X

ET.10 - Educación para a
saúde X X X X X

ET.11 - Educación para a
sostenibilidade e o consumo
responsable

X X X X X

ET.12 - Respeto mútuo e
cooperación entre iguais X X X X X

Observacións:
Ao traballar os mesmos descriptores operativos que as demáis materias, a materia de Relixión pode integrarse
como materia nos proxectos de interdisciplinariedade e o traballo por ámbitos.
Nos propios saberes recóllese a relación de con outras disciplinas especialmente Lingua, Historia, Xeografía,
Educación Plástica e Visual, ....

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Campaña de recollida de alimentos para Cáritas Parroquial de
Palas de Rei. Vivencia do Nadal e do seu auténtico espírito

Un Nadal Solidario

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Desenvolvemento da Programación

Avaliación. Situación de Aprendizaxe

Enquisa

Cumprimento da programación. Variacións/modificacións introducidas na mesma ó longo do curso.

Resultados da avaliación. Promoción do alumnado.

Descrición:
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Avaliación da práctica docente mediante unha enquisa entregada ó alumnado

Avaliaremos se a programación se axusta ao marco normativo curricular estatal e autonómico e ao currículo de
Relixión, se está adaptada ás características do centro e do alumnado, se vincula este curso co perfil de saída, os
descriptores operativos e obxectivos de cada etapa, se se tivo en conta a diversidade do alumnado en canto a
capacidades, distintos niveis cognitivos, ritmos e estilos de traballo, habilidades, estilos de aprendizaxe...

.

A estrutura da situación de aprendizaxe inclúe todos os elementos formais, planificouse a partir dos criterios de
avaliación que establece o currículo utilizando en cada secuencia aqueles saberes que permitían progresar na
adquisición da correspondente competencia específica, se tivo en conta os descriptores operativos das competencias
clave e buscou o diálogo curricular con outras materias, si se adecuada aos criterios de avaliación, se tivo en conta a
diversidade do alumnado en canto a capacidades, distintos niveis cognitivos, ritmos e estilos de traballo, habilidades,
estilos de aprendizaxe...

Se reflexionei e avaliei o meu labor docente durante todo o desenvolvemento da situación de aprendizaxe, realizando
modificacións (nas tarefas, nos contidos, na metodoloxía¿) cando foi necesario, se utilicei variadas ferramentas de
avaliación ao longo da tarefa (rúbricas, observación, probas escritas ou orais,¿), se tiven en conta os criterios de
cualificación acordados e difundidos

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Realizarase o seguemento a través da aplicación Proens, completando os datos que aparecen na aplicación. O
resultado dese seguimento permitiranos confirmar ou modificar a programación no vindeiro curso.

9. Outros apartados
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