
Documento para el alumnado 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 1º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 

1. Coñecer e comparar criticamente as relixións da antigüidade coa realidade, co 
cristianismo e cos seus principais valores e virtudes. 

2. Investigar e interpretar correctamente o sentido relixioso e cristián sobre a creación e a 
moral católica do medio ambiente. 

3. Describir e valorar as características da Historia da Salvación e como Deus se revelase e 
Intervén na historia da humanidade. 

4. Comprender e indicar os principais feitos da vida de Xesús de Nazaret, a súa mensaxe 
de salvación e os seus milagres, así como a súa centralidade na Historia da Salvación. 

5. Coñecer e enumerar as principais características dos Evanxeos, a moral de Xesús de 
Nazaret e a moral Cristián.. 

6. Expresar e valorar as características da resurrección de Xesucristo en relación cós 
Evanxeos, a Historia da Salvación e as investigacións actuais sobre a vida despois da 
morte. 

7. Investigar e describir as características do sacramento do Bautismo en relación con 
Xesucristo e a súa presenza na Igrexa.  

8. Coñecer e expresar as características do sacramento da Eucaristía en relación con 
Xesucristo e a súa presenza na Igrexa e na misa. 

9. Recoñecer e valorar as características da Confirmación e a presenza do Espírito Santo 
neste sacramento e na vida da Igrexa. 

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio da reflexión e a interiorización das 
experiencias espirituais do patriarca Xosé: a natureza, o autocoñecemento, a 
contemplación e a reflexión sobre feitos da vida diaria. 

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e a vivencia dos 
sentimentos de relixiosidade, louvanza, alegría, resurrección, oración, sacrificio, fortaleza 
e desexo de Deus. 

12. Tomar conciencia da importancia de clarificar, elixir e practicar os valores do hinduísmo e 
o cristianismo, as benaventuranzas, os Dez Mandamentos, a humanización, a confianza, 
a fraternidade, a esperanza, o compartir e a autenticidade. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 2º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 

1. Investigar e valorar desde as competencias clave a relación que existe entre o ser 
humano, Deus e a relixión na historia e a vida cotiá.      

2. Coñecer e interpretar correctamente as características da dignidade humana en relación 
coa achega da vida cristiá e a súa promoción na sociedade actual.  



3. Tomar conciencia da importancia da acción humana e a moral católica para aplicala en 
grupo a solucionar problemas persoais e sociais.     

4. Comprender e fundamentar correctamente a relación existente entre a revelación de 
Deus cos medios para relacionarse con El.  

5. Describir a relación existente entre a revelación de Deus e a fe cristiá e argumentar as 
achegas positivas que leva consigo para a felicidade da persoa e a sociedade.  

6. Coñecer e aplicar as claves necesarias para a interpretación correcta da Biblia e as súas 
mensaxes de felicidade, liberación e salvación.    

7. Expresar e explicar as principais características do Deus cristián en relación coa fe cristiá 
e a comunicación humana. 

8. Identificar e valorar as características, achegas actuais e relacións existentes entre a fe 
cristiá, o Credo e a fe na vida eterna.   

9. Coñecer desde as competencias clave e tomar conciencia das características da Igrexa 
católica e as achegas relixiosas, solidarias, culturais e artísticas que realiza á 
humanidade.   

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio das competencias clave, a reflexión e 
interiorización das experiencias de autocoñecemento, sentido á vida, lecturas profundas 
e relixiosas, o silencio, a meditación e compartir en grupo as vivencias espirituais.   

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e vivencia dos 
sentimentos de espiritualidade, dignidade humana, empatía, escoitar, comunicación, 
recollemento e sociabilidade.  

12. Tomar conciencia da importancia de desenvolver unha xerarquía de valores e de 
practicar os valores das dimensións humanas e do proxecto de vida, a liberdade, a fe 
cristiá, a amizade, a identidade persoal, cambiar e a solidariedade.   

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 3º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

1. Descubrir e coñecer o desexo do infinito e de Deus que existe no ser humano, e a 
diversidade de camiños persoais e cristiáns que existen para encontrarse con El.    

2. Analizar e interpretar a necesidade humana de darlle sentido á propia vida e o sentido 
cotián e último da vida que dan o cristianismo e as relixións monoteístas.     

3. Investigar e interpretar correctamente o pecado e os sacramentos do Perdón e da 
Unción de enfermos.     

4. Investigar e fundamentar correctamente a relación existente entre Xesucristo, a vocación 
cristiá e o sacramento da Orde sacerdotal.     

5. Coñecer e aplicar a moral cristiá da vida humana en relación con Xesucristo, a Igrexa e a 
busca de solucións aos atentados actuais contra a vida.  

6. Valorar a mensaxe de Xesús sobre o consumo e aplicar a moral cristiá e católica do 
consumo para promover un consumo xusto, solidario, ecolóxico e cristián.   



7. Describir e valorar a misión e a organización da Igrexa católica en relación con 
Xesucristo, a súa tripla misión e os servizos de humanización e salvación que realiza.   

8. Investigar os principais acontecementos da historia da Igrexa durante os seus primeiros 
quince séculos e a presenza de Xesucristo, que continúa ata o fin da historia.  

9. Recoñecer e valorar a achega fundamental da fe cristiá na creación da arte e da cultura 
cristiá e da humanidade.   

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio da reflexión e interiorización das 
experiencias de autocoñecemento, sentido á vida, vocación persoal, meditación e 
peregrinación.  

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e da vivencia dos 
sentimentos de choro, providencia, arrepentimento, fe, vida, xenerosidade, colaboración, 
vocación e piedade.  

12. Tomar conciencia da importancia de ter unha xerarquía de valores e de practicar os 
valores do perdón, a fe, o servizo, a celebración, a caridade, a solidariedade, a 
cooperación e a tolerancia. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA PARA 4º DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA:  

1. Identificar e comparar criticamente desde as competencias clave as características das 
relixións universais na historia e a vida cotiá.    

2. Coñecer e valorar correctamente as características e achegas da experiencia relixiosa e 
a revelación de Deus á persoa e á sociedade actual. 

3. Investigar e aplicar as ensinanzas e a relación entre Deus e a historia da Igrexa desde a 
Idade Moderna ata a Idade Contemporánea.      

4. Fundamentar correctamente a relación existente entre Xesucristo, o Mesías, e a moral 
católica da vida pública no mundo contemporáneo.   

5. Coñecer e valorar positivamente a relación existente entre Xesucristo, a Igrexa e a súa 
misión salvadora e humanizadora de felicidade para a persoa e a sociedade. 

6. Comprender e aplicar as características do sacramento do Matrimonio en relación coa 
Igrexa, a vida persoal e a sociedade actual.     

7. Expresar e explicar as características, achegas actuais, aplicacións e relacións 
existentes entre a fe cristiá e a moral cristiá da sexualidade. 

8. Identificar e aplicar a situacións actuais as características da autoridade e a verdade na 
Biblia e na Igrexa.   

9. Coñecer desde as competencias clave as achegas dos cristiáns para construír a 
civilización do amor no mundo actual, e tomar conciencia delas.    

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio das competencias clave, a reflexión e 
interiorización de experiencias para o desenvolvemento da paz, a actitude relixiosa, o 
agradecemento, a práctica da fe cristiá, a comunicación con Xesús, a poesía amorosa, a 
afectividade, a verdade e a espiritualidade ecolóxica.    



11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e a vivencia dos 
sentimentos de busca de sentido, éxtase relixiosa, aproveitamento do tempo, entrega 
persoal, namoramento, sinceridade, eternidade e salvar o matrimonio. 

12. Tomar conciencia da importancia de interiorizar e practicar os valores do diálogo, 
fidelidade, compromiso social, crítica moral, coherencia persoal e cristiá, amor, verdade, 
seguir un bo mestre e cambiar o mundo. 

13. 7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

14. 1° ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

A realidade creada e os 
contecementos son signo 
de Deus. 

1. Recoñecer e valorar que a 
realidade é don de Deus. 

2. Identificar a orixe divina da 
realidade. 

3. Contrastar a orixe da creación 
nos diferentes relatos 
relixiosos acerca da creación. 

4. Diferenciar a explicación 
teolóxica e científica da 
creación. 

1.1 Expresa por escrito sucesos 
imprevistos nos que ten 
recoñecer que a realidade é 
dada. 

1.2 Avalía, compartindo cos seus 
compañeiros, sucesos e 
situacións nas que queda de 
manifesto que a realidade é don 
de Deus. 

2.1 Argumenta a orixe do mundo e 
a realidade como froito do 
designio amoroso de Deus. 

3.1 Relaciona e distingue, 
explicando coas súas palabras, 
a orixe da creación nos relatos 
míticos da antigüidade e o relato 
bíblico. 

4.1 Coñece e sinala as diferenzas 
entre a explicación teolóxica e 
científica da creación. 

4.2 Respecta a autonomía 
existente entre as explicacións, 
teolóxica e científica, da 
creación. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

A historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía e 
profetismo. 

1. Coñecer, contrastar e 
apreciar os principais 
acontecementos da historia 
de Israel. 

2. Sinalar e identificar os 
diferentes modos de 
comunicación que Deus usou 
nas distintas etapas da 
historia e Israel. 

1. 1 Coñece, interpreta e constrúe unha 
liña do tempo cos principais 
acontecementos e personaxes da 
historia de Israel. 

1.2 Mostra interese pola historia de 
Israel e dialoga con respecto sobre os 
beneficios desta historia para a 
humanidade. 

2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona 



3. Distinguir e comparar o 
procedemento co que Deus 
se manifesta nas distintas 
etapas da historia de Israel. 

xestos e palabras de Deus nos que 
identifica a manifestación divina. 

3.1Recuerda e explica 
construtivamente, de modo oral ou por 
escrito, accións que reflicten o 
desvelarse de Deus para co pobo de 
Israel. 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

A divindade e 
humanidade de 
Xesús. 

Os evanxeos: 
testemuño e 
anuncio. 

Composición dos 
evanxeos. 

1. Distinguir en Xesús os trazos 
da súa natureza divina e 
humana. 

2. Identificar a natureza e 
finalidade dos evanxeos. 

3. Coñecer e comprender o 
proceso de formación dos 
evanxeos. 

1. 1 Identifica e clasifica de xeito 
xustificado as diferenzas entre a 
natureza divina e humana de Xesús 
nos relatos evanxélicos. 

1.2 Esfórzase por comprender as 
manifestacións de ambas as dúas 
naturezas expresadas nos relatos 
evanxélicos. 

2.1 Recoñece a partir da lectura dos 
textos evanxélicos os trazos da persoa 
de Xesús e deseña o seu perfil. 

3.1 Ordena e explica coas súas palabras 
os pasos do proceso formativo dos 
evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

A Igrexa, presenza de 
Xesucristo na historia. 

O Espírito Santo edifica 
continuamente a 
Igrexa. 

1. Comprender a presenza de 
Xesucristo hoxe na Igrexa. 

2. Recoñecer que a acción do 
Espírito Santo dá vida á 
Igrexa. 

1.1 Sinala e explica as distintas formas de 
presenza de Xesucristo na Igrexa: 
sacramentos, palabra de Deus, 
autoridade e caridade. 

2.1 Coñece e respecta que os sacramentos 
son acción do Espírito para construír a 
Igrexa. 

2.2 Asocia a acción do espírito nos 
sacramentos coas distintas etapas e 
momentos da vida. 

2.3 Toma conciencia e aprecia a acción 
do Espírito para o crecemento da persoa. 

 

2º ESO  

 

Contidos       Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 1ª AVALIACIÓN 



 

A persoa humana, 
criatura de Deus 

libre e intelixente. 

O fundamento da 
dignidade da 

persoa. 

O ser humano 
colaborador da 

creación de Deus. 

 

1. Establecer diferenzas entre o 
ser humano creado a imaxe de 
Deus e os animais. 

2. Relaciona a condición de 
criatura coa orixe divina. 

3. Explicar a orixe da dignidade 
do ser humano como criatura de 
Deus. 

4. Entender o sentido e a 
finalidade da acción humana.. 

 

1.1 Argumenta a dignidade do ser humano 
en relación aos outros seres vivos. 

2.1 Distingue e debate de forma 
xustificada e respectuosa a orixe do ser 
humano. 

3.1 Valora, en situacións da súa contorna, 
a dignidade de todo ser humano con 
independencia das capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

4.1 Clasifica accións do ser humano que 
respectan ou destrúen a creación. 

4.2 Deseña en pequeno grupo un plan de 
colaboración co seu centro educativo no 
que se inclúan polo menos cinco 
necesidades e as posibles solucións que o 
propio grupo levaría a cabo. 

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia - 1ª AVALIACIÓN 

 

A aceptación da 
revelación: A fe. 

Orixe, composición e 
interpretación dos Libros 
Sacros. 

 

1. Coñecer e aceptar que Deus 
se revela na historia. 

2. Comprender e valorar que a fe 
é a resposta á iniciativa salvífica 
de Deus. 

3. Coñecer e definir a estrutura e 
organización da Biblia. 

4. Coñecer e respectar os 
criterios do maxisterio da Igrexa 
ao redor da interpretación bíblica. 

5. Recoñecer na inspiración a 
orixe da sacralidade do texto 
bíblico. 

1.1 Busca e elixe personaxes significativos 
do pobo de Israel e identifica e analiza a 
resposta de fe neles. 

2.1 Interésase por coñecer e valora a 
resposta de fe ao Deus que se revela. 

3.1 Identifica, clasifica e compara as 
características fundamentais dos Libros 
Sacros mostrando interese pola súa orixe 
divina. 

4.1 Le, localiza e esquematiza os criterios 
recolleitos na Dei Verbum ao redor da 
interpretación da Biblia valorándoos como 
necesarios. 

5.1 Distingue e sinala en textos bíblicos a 
presenza dun Deus que se comunica, 
xustificando no grupo a selección dos 
textos. 

5.2 Coñece e xustifica por escrito a 
existencia nos Libros Sacros do autor 
divino e o autor humano. 

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación - 2ª AVALIACIÓN 

 

Deus revélase en 
Xesucristo. Divos un e 
trino. 

O Credo, síntese da 
acción salvífica de Deus 

 

1. Mostrar interese por recoñecer 
o carácter relacional da 
Divindade na revelación de 
Xesús. 

2. Vincular o sentido comunitario 
da Trindade coa dimensión 

 

1.1 Coñece e describe as características 
do Deus cristián. 

1.2 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos 
das divindades das relixións politeístas e 
contrástaos coas características do Deus 



na historia. relacional humana. 

3. Descubrir o carácter histórico 
da formulación de Credo cristián. 

4. Recoñecer as verdades da fe 
cristina presentes no Credo. 

cristián. 

2.1 Recoñece, describe e acepta que a 
persoa humana necesita do outro para 
alcanzar a súa identidade a semellanza de 
Deus. 

3.1 Confeccionar materiais onde se 
expresan os momentos relevantes da 
historia salvífica e relaciónaos coas 
verdades de fe formuladas no Credo. 

4.1 Clasifica as verdades de fe contidas 
no Credo e explica o seu significado. 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa - 3ª AVALIACIÓN 

 

Expansión da igrexa, as 
primeiras comunidades. 

As notas da Igrexa. 

 

1.Comprender a expansión do 
cristianismo a través das 
primeiras comunidades cristiás. 

2. Xustificar que a Igrexa é unha, 
santa, católica e apostólica. 

 

1.1 Localiza no mapa os lugares de orixe 
das primeiras comunidades cristiás e 
describe as súas características. 

1.2 Reconstrúe o itinerario das viaxes de 
San Pablo e explica coas súas palabras a 
difusión do cristianismo no mundo pagán. 

2.1 Describe e valora a raíz da unidade e 
santidade da Igrexa. 

2.2 Elabora materiais, utilizando as 
tecnoloxías da información e a 
comunicación, onde se reflicte a 
universalidade e apostolicidad da Igrexa. 



3º ESO 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

A natureza humana desexa o 
Infinito. 

A busca de sentido na 
experiencia da enfermidade, a 
morte, a dor, etc. 

1. Recoñecer o desexo de 
plenitude que ten a persoa. 

2. Comparar razoadamente 
distintas respostas fronte á 
finitude do ser humano. 

1.1 Expresa e comparte en grupo 
situacións ou circunstancias 
nas que recoñece a esixencia 
humana de felicidade e 
plenitude. 

2.1 Analiza e valora a 
experiencia persoal fronte a 
feitos belos e dolorosos. 

2.2 Selecciona escenas de 
películas ou documentais que 
mostran a busca de sentido. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

A ruptura do home con Deus 
polo pecado. 

O relato bíblico do pecado 
orixinal. 

1. Descubrir que o pecado radica 
no rexeitamento á intervención 
de Deus na propia vida. 

2. Distinguir a verdade revelada 
da roupaxe literaria no relato 
do Xénese. 

1.1 Identifica, analiza e comenta 
situacións actuais onde se 
expresa o pecado como 
rexeitamento ou suplantación 
de Deus. 

2.1 Analiza o texto sagrado 
diferenciando a verdade 
revelada da roupaxe literaria e 
recrea un relato da verdade 
revelada sobre o pecado 
orixinal con linguaxe actual. 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

A persoa transformada polo 
encontro con Xesús. 

1. Recoñecer e apreciar que o 
encontro con Cristo cambia a 
forma de comprender o mundo, 
a historia, a realidade, as 
persoas, etc. 

2. Comprender que a pertenza a 
Cristo leva consigo unha nova 
forma de comportarse na vida. 

1.1 Busca e selecciona biografía 
de conversos. 

1.2 Expresa xuízos respectuosos 
sobre a novidade que o 
encontro con Cristo introduciu 
na forma de entender o mundo, 
segundo as biografías 
seleccionadas. 

2.1 Crea e comparte textos, 
vídeoclips, curtos, para 
describir as consecuencias que 
na vida dos cristiáns supuxo o 
encontro con Cristo. 



Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

A Igrexa, lugar de encontro con 
Cristo. 

Experiencia de plenitude no 
encontro con Cristo. 

A experiencia de fe xera unha 
cultura. 

1. Tomar conciencia do vínculo 
indisoluble entre o encontro 
con Cristo e a pertenza á 
Igrexa. 

2. Valorar criticamente a 
experiencia de plenitude que 
promete Cristo. 

3. Identificar na cultura a 
riqueza e a beleza que xera a 
fe. 

1. 1 Busca, selecciona e 
presenta xustificando a 
experiencia dunha persoa que 
encontrou a Cristo na Igrexa. 

2.1 Escoita testemuños de 
cristiáns e debate con respecto 
acerca da plenitude de vida 
que neles se expresa. 

3.1 Demostra mediante 
exemplos previamente 
seleccionados que a 
experiencia cristiá foi xeradora 
de cultura ao longo da historia. 

3.2 Defende de forma razoada a 
influencia da fe na arte, o 
pensamento, os costumes, a 
saúde, a educación, etc. 

 

4º ESO 

Contidos  Criterios de Avaliación  Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Bloque 1. O sentido relixioso do home - 1ª AVALIACIÓN 

 

As relixións: procura do sentido 
da vida. 

Plenitude na experiencia 
relixiosa: a revelación de Deus 
na historia. 

 

1. Aprender e memorizar os 
principais trazos comúns das 
relixións. 

2. Comparar e distinguir a 
intervención de Deus na historia 
dos intentos humanos de 
resposta á procura de sentido. 

. 

 

1.1 Identifica e clasifica os trazos 
principais (ensino, 
comportamento e culto) nas 
relixións monoteístas. 

1.2 Busca información e presenta 
ao grupo as respostas das 
distintas relixións ás preguntas 
de sentido. 

2.1 Razoa por que a revelación é 
a plenitude da experiencia 
relixiosa. 

2.2 Analiza e debate as principais 
diferenzas entre a revelación de 
Deus e as relixións. 

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia - 1ª AVALIACIÓN 

 

A fidelidade de Deus á alianza co 
ser humano. 

A figura mesiánica do Servo de 

 
1.Recoñecer e valorar as accións 
de Deus fiel ao longo da historia. 
 
2.Comparar e apreciar a 
novidade entre o Mesías sufrinte 

 

1.1 Identifica e aprecia a 
fidelidade permanente de Deus 
que atopa na historia de Israel. 

1.2 Toma conciencia e agradece 



Yhwh. e o Mesías político. os momentos da súa historia nos 
que recoñece a fidelidade de 
Deus. 

2.1 Identifica, clasifica e compara 
os trazos do Mesías sufrinte e o 
Mesías político. 

   2.2 Esfórzase por comprender a 
novidade do Mesías sufrinte 
como criterio de vida. 

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación - 2ª AVALIACIÓN 

 

A chamada de Xesús a colaborar 
con El xera unha comunidade. 

 

1. Descubrir a iniciativa de Cristo 
para formar unha comunidade 
que orixina a Igrexa. 

2. Coñecer e apreciar a invitación 
de Xesús a colaborar na súa 
misión. 

 

1.1 Localiza, selecciona e 
argumenta en textos evanxélicos 
a chamada de Xesús. 

2.1 Le de maneira comprensiva 
un evanxeo, identifica e describe 
a misión salvífica de xesús. 

2.2 Busca e identifica persoas 
que actualizan hoxe a misión de 
Xesús e expón en grupo por que 
continúan a misión de Xesús. 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa - 3ª AVALIACIÓN 

 

A pertenza a Cristo na Igrexa 
ilumina todas as dimensións do 
ser humano. 

A autoridade eclesial ao servizo 
da verdade. 

A misión do cristián no mundo: 
construír a civilización do amor. 

 

1. Descubrir e valorar que Cristo 
xera unha forma nova de usar a 
razón e a liberdade, e de 
expresar a afectividade da 
persoa. 

2. Distinguir que a autoridade 
está ao servizo da verdade. 

3. Relacionar a misión do cristián 
coa construción do mundo. 

 

1.1 Elaborar xuízos a partir de 
testemuños que exemplifiquen 
unha forma nova de usar a razón 
e a liberdade e de expresar a 
afectividade. 

1.2 Adquire o hábito de 
reflexionar buscando o ben ante 
as eleccións que se lle ofrecen. 

1.3 É consciente das diferentes 
formas de vivir a afectividade e 
prefire a que recoñece como 
máis humana. 

2.1 Identifica persoas que son 
autoridade na súa vida e explica 
como recoñece nelas a verdade. 

2.2 Recoñece e valora na Igrexa 
distintas figuras que son 
autoridade, polo servizo ou polo 
testemuño. 

2.3 Localiza e xustifica tres 
acontecementos da historia nos 
que a Igrexa defendeu a verdade 



do ser humano. 

3.1 Investiga e debate sobre as 
iniciativas eclesiais da súa 
contorna que colaboran na 
construción da civilización do 
amor. 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Entendemos a avaliación non como un exercicio final que mida os coñecementos dos alumnos, 
senón como un proceso mediante o cal detectamos se o alumno adquiriu as capacidades 
expresadas nos obxectivos (e competencias básicas no caso da E.S.O.) 

Trátase, xa que logo, dunha avaliación continua, que se estende a todos os momentos da 
acción docente. Nos materiais de Relixión esta avaliación continua concrétase do seguinte 
xeito: 

As actividades iniciais de cada unidade didáctica ofrecen elementos suficientes para realizar o 
diagnóstico da situación dos alumnos (avaliación inicial). 

As actividades de estudo inclúen numerosos exercicios que pretenden mellorar a acción 
docente mediante a continua observación e reflexión conxunta (avaliación formativa). 

É importante insistir en que a fe do alumno non é o obxectivo da avaliación, esta haberá de 
respectar a intimidade da conciencia persoal, que obriga ao educador a avaliar tan só certos 
aspectos do ensino relixioso: 

a) Á hora de establecer os contidos a preguntar nunha proba escrita haberá que valorar 
en igual medida a adquisición de coñecementos teórico-memorísticos procedentes das 
diferentes fontes como a capacidade crítica e valorativa que o alumno sexa capaz de 
desenvolver á hora de enfrontarse con devanditas fontes. 

b) En canto ao traballo en clase, valorarase por orde de importancia: 

 Uso e elaboración de información. 

 Que o contido se adecue ao esquema proposto. 

 A boa redacción, libre de faltas de ortografía. 

 A orde e limpeza dos traballos. 

 sentido creativo e crítico dos alumnos. 

c) No caderno de clase o alumno ha de recoller todas as actividades propostas, así como 
as conclusións dos debates, postas en común, apuntes de clase, traballos persoais, 
etc. realizados durante o curso. O caderno de clase entregarase ao profesor para a 
cualificación de cada avaliación durante o curso así como ao remate do curso. 

d) Con respecto a actitude, será conveniente avaliar se o alumno vai poñendo en práctica 
aquilo que é fundamental na asignatura de relixión: a adquisición de valores que son 
necesarios para unha convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo 
un espírito crítico e solidario. 

Así pois os procedementos e instrumentos de avaliación constan dos seguintes indicadores: 



1. Tarefas realizadas no aula e a través dos cine-forum e a visualización de documentais. 

2. Corrección do caderno de clase. 

3. Traballos de clase sobre documentos escritos ou textos do libro. 

4. Observación directa do alumno (atención, participación, traballo de grupos, 
comportamento, etc.)  

5. A comprensión do tema e a expresión do mesmo. 

6. Análise, síntese, interpretación, produción, resolución de problemas e o uso da 
información. 

7. A responsabilidade, o esforzo, o respecto, o traballo en equipo, a participación, a 
tolerancia e a creatividade. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

Ó longo da avaliación realizaránse diferentes probas e exercicios en formas diversas para 
avaliar os contidos (exercicios temáticos, probas de grupo, test, concursos…). Cada un destes 
exercicios será puntuado cunha nota do 0 ó 10. A nota media de todos eles constituirá o 50% 
da nota final da avaliación. 

Unha actitude positiva dentro de aula (atención, curiosidade, interese, realización de preguntas 
e exercicios, participación nos grupos) poderase entender como un intento máis cara á 
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.  

Si un alumno/a recibe tres chamadas de atención na aula polo seu mal comportamento ou 
actitude negativa cara a asignatura ou a aula comportará un 0 na nota de actitude e interese. 

Cuidado de todo o material que se emprega na aula, libros, cadernos, apuntamentos.  

Con todos estes datos formarase a nota media do alumno que dará lugar a súa nota final. 

 Cada avaliación puntuarase de 1 a 10.  

 A avaliación será continua. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Esta será continua a través das “auto avaliacións”, probas de avaliación tipo test e traballos de 
clase correspondentes os temas de cada avaliación. 

 Participación oral que se faga na clase. 

 bo estado do material de traballo. 



 Participación activa en traballos sobre folletos, libros, vídeos, etc realizados na aula o 
una casa. 

 Participación activa en concursos, dinámicas e xogos individuais ou en grupo preparados 
polos alumnos/as ou polo profesor. 

 Interese e laboriosidade na aula. 

 Integración no grupo. 

 Anotacións do profesor derivadas da observación directa da actitude do alumno/a na 
aula. 

 Valoración positiva da Asignatura. 

 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: 

 Observación da actitude do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso de 
aprendixaje correcto e axeitado. 

 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 DE AVALIACION  

Á hora de avaliar se terán en conta os seguintes criterios: 

A ASISTENCIA SERÁ OBRIGATORIA NA ESO  PARA PODER SUPERAR A MATERIA. 

O curso estrutúrase en tres avaliacións que serán cualificadas cunha nota numérica enteira, a 
cualificación obtida será unha nota de 1 a 10, sendo a nota mínima para aprobar dun 5. 

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 

1. TRABALLO PERSOAL DO ALUMNO/A 

No aula o alumno traballa facendo fichas, tomando apuntamentos na súa libreta, lendo as 
leccións. Supón ata un máximo do 10% da nota. 

2. PARTICIPACIÓN NO AULA 

Preguntas e/ou respostas, aclaracións, suxerencias oportunas ó profesor e compañeiros. 
Supón outro máximo de 10 % na nota.Cada chamada ao alumno cos taraballos feitos ,terá  
+0,1 punto ,no caso en que non os fixera será -0,2 puntos. 

3. EXAMES CONVENCIONAIS 

Exercicios escritos sobor dos contidos estudados. Supón ata un 45% da nota. 

4. TRABALLO EN EQUIPO 



Traballos propostos polo profesor para facer en equipo. Supón ata un 15% da nota. 

5. COMPORTAMENTO E ACTITUDE 

Supón ata un 20 % da nota. 

A nota final de Xuño será a media das tres avaliacións. Se algún alumno suspende máis dunha 
avaliación deberá facer unha proba escrita final global, podendo ser esta substituída pola 
entrega dun traballo segundo o acordado co profesor. 

Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria en 
Setembro á que se lle aplicarán os criterios mencionados anteriormente. 

 

 



Documento de información para o alumnado 

 

 1.-OBXECTIVOS EN 1º BACHARELATO 

 

Unidade 1: O INVENTO DA RELIXIÓN 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Recoñecer a importancia e a universalidade do fenómeno relixioso nas diferentes 
culturas, en particular do cristianismo. 

 Detectar e valorizar a experiencia relixiosa como actividade humana fundamental 
que confire identidade a persoa e as diversas culturas. 

 Comprender ao ser humano como ser que busca dar resposta as preguntas 
fundamentais do seu interior e a través das relixións atisba un sentido último. 

 Familiarizarse coa linguaxe mítica e os relatos fundantes e omnicomprensivos. 

 Relacionar o concepto de dignidade da persoa coa súa condición creatural. 

 

Unidade 2: EU TEÑO ALGO QUE DICIR DE DEUS 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer as respostas que proporciona a Doutrina Social da Igrexa ante os 
problemas sociais, económicos e laborais que ten plantexada a sociedade. 

 Descubrir a radical dimensión social da mensaxe cristiá. 

 Valorizar a voz da Igrexa Católica no compromiso por defender con rigor e claridade 
a dignidade do home, os seus dereitos e a  súa promoción. 

 Distinguir a dimensión moral, ademais da legal e ética, da actuación humana.  

 Familiarizarse coas encíclicas sociais do Maxisterio da Igrexa Católica. 

 Analizar a relación da fe coa cultura actual, valorizando a su aportación mutua. 

 Recoñecer os contidos éticos da mensaxe cristiá e sabelos aplicar na construción 
da sociedade.  

 Analizar os valores do cristianismo, contrastándoos 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 coa cultura 
contemporánea.  

 

Unidade 3: ¿SER CRENTE OU SER DISCÍPULO? 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 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 a  
trascendencia. 



 Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e 
doutrinais da Igrexa  

 Coñecer os servizos que a Igrexa aporta ao mundo contemporáneo e o seu sentido. 

 Despertar 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.  

 

Unidade 4: A FE, ¿AXUDA OU ESTORBO? 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Recoñecer a importancia e a universalidade do fenómeno relixioso nas diferentes 
culturas, en particular do cristianismo.  

 Asimilar, desenvolver e cultivar a dimensión relixiosa do home como ser aberto a  
trascendencia.  

 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. 

 Respectar e valorizar a coherencia persoal e as diferentes posturas ante a relixión, 
xa sexa como crentes ou como agnósticas ou ateas, cando se basan nunha aposta 
auténtica pola verdade. 

 Conseguir progresivamente unha síntese coherente e vital da mensaxe cristiá, que 
lles sirva para dialogar con outras confesións relixiosas e coa cultura 
contemporánea.  

 

Unidade 5: CANDO DEUS CONVIRTESE EN VIDA 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e 
doutrinais da Igrexa. 

 Recoñecer os contidos éticos da mensaxe cristiá e sabelos aplicar na construción 
da sociedade.  

 Analizar os valores do cristianismo, contrastándoos 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 coa cultura 
contemporánea.  

 Entender a opción da vida monacal como seguimento radical da 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 dun monxe nas distintas 
relixións. 

 

Unidade 6: DEUS ESTÁ EN TODAS PARTES 



OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Incorporar o saber da fe no conxunto dos demais saberes, dado o carácter científico 
do ensino da relixión.  

 Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e 
doutrinais 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, valorizando a súa aportación mutua. 

 Descubrir a complementariedade dos saberes e linguaxes científicas e relixiosas 
para asomarse e tratar de abordar a complexidade do real. 

 Reflexionar sobre unha concepción para o home da Ciencia e a Técnica. 

 Familiarizarse coas encíclicas sociais do Maxisterio da Igrexa católica. 

 Analizar a relación da fe coa cultura actual, valorando a súa aportación mutua. 

 Recoñecer os contidos éticos da mensaxe cristiá e sabelos aplicar na construción da 
sociedade.  

 

 

2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DE: 

 

 

TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN PARA 1º BAC 
 

O seguinte cadro esquematiza a distribución temporal das Unidades Didácticas na materia de 
Relixión para  1º de BAC: 

RELIXIÓN  CATÓLICA  –  1º BAC 

 BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS Nº  SESIÓNS 

1
ª 
A
V
A
L
I
A
C
I
Ó
N 

I 
Antropoloxía 

cristiá 

 
1. O INVENTO DA RELIXIÓN 
 

7 
 

II Doutrina 
Social da 

Igrexa 

 

2. EU TEÑO QUE DICIR ALGO DE DEUS 
 

7 
 

2
ª 
A

III 
Relación entre 

a razón, a 

 
3. SER CRENTE OU SER DISCÍPULO? 
 

6 
 



 
 
 

 

3.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Entendemos a avaliación non como un exercicio final que mida os coñecementos dos alumnos, 
senón como un proceso mediante o cal detectamos se o alumno adquiriu as capacidades 
expresadas nos obxectivos (e competencias básicas no caso da E.S.O.) 

Trátase, xa que logo, dunha avaliación continua, que se estende a todos os momentos da 
acción docente. Nos materiais de Relixión esta avaliación continua concrétase do seguinte 
xeito: 

As actividades iniciais de cada unidade didáctica ofrecen elementos suficientes para realizar o 
diagnóstico da situación dos alumnos (avaliación inicial). 

As actividades de estudo inclúen numerosos exercicios que pretenden mellorar a acción 
docente mediante a continua observación e reflexión conxunta (avaliación formativa). 

É importante insistir en que a fe do alumno non é o obxectivo da avaliación, esta haberá de 
respectar a intimidade da conciencia persoal, que obriga ao educador a avaliar tan só certos 
aspectos do ensino relixioso: 

a) Á hora de establecer os contidos a preguntar nunha proba escrita haberá que valorar 
en igual medida a adquisición de coñecementos teórico-memorísticos procedentes das 
diferentes fontes como a capacidade crítica e valorativa que o alumno sexa capaz de 
desenvolver á hora de enfrontarse con devanditas fontes. 

b) En canto ao traballo en clase, valorarase por orde de importancia: 

 Uso e elaboración de información. 

 Que o contido se adecue ao esquema proposto. 

 A boa redacción, libre de faltas de ortografía. 

 A orde e limpeza dos traballos. 

V
A
L
I
A
C
I
Ó
N 

ciencia e a fe 

 
4. A FE, AXUDA OU ESTORBO? 
 

5 
 

3
ª 
A
V
A
L
I
A
C
I
Ó
N 

IV 
A Igrexa 

xeradora de 
cultura ao 
longo da 
historia 

 

5. UN DEUS PARA OS HOMES 
 

6 
 

 
6. DEUS ESTÁ EN TODAS PARTES 
 

5 
 



 sentido creativo e crítico dos alumnos. 

c) No caderno de clase o alumno ha de recoller todas as actividades propostas, así como 
as conclusións dos debates, postas en común, apuntes de clase, traballos persoais, 
etc. realizados durante o curso. O caderno de clase entregarase ao profesor para a 
cualificación de cada avaliación durante o curso así como ao remate do curso. 

d) Con respecto a actitude, será conveniente avaliar se o alumno vai poñendo en práctica 
aquilo que é fundamental na asignatura de relixión: a adquisición de valores que son 
necesarios para unha convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo 
un espírito crítico e solidario. 

Así pois os procedementos e instrumentos de avaliación constan dos seguintes indicadores: 

1. Tarefas realizadas no aula e a través dos cine-forum e a visualización de documentais. 

2. Corrección do caderno de clase. 

3. Traballos de clase sobre documentos escritos ou textos do libro. 

4. Observación directa do alumno (atención, participación, traballo de grupos, 
comportamento, etc.)  

5. A comprensión do tema e a expresión do mesmo. 

6. Análise, síntese, interpretación, produción, resolución de problemas e o uso da 
información. 

7. A responsabilidade, o esforzo, o respecto, o traballo en equipo, a participación, a 
tolerancia e a creatividade. 

 

4. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO. 

 

1º BAC. 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Bloque 1. Antropoloxía cristiá 



 

O home, ser relixioso que busca un 
sentido á vida. Expresións históricas 
do sentido relixioso. 

O misterio da persoa humana. 
Fundamento da súa dignidade. 

Diversas posturas ante o feito relixioso 
na sociedade actual. 

 

1.Recoñecer e respectar a necesidade 
de sentido no home. 

2.Comparar manifestacións históricas 
que permitan desvelar dende 
sempre o sentido relixioso do ser 
humano. 

3.Dar razón da raíz divina da 
dignidade humana. 

4.Identificar e contrastar no momento 
actual diversas respostas de 
sentido. 

 

1.1 Reflexiona sobre acontecementos 
mostrados nos medios de 
comunicación e emite xuízos de valor 
sobre a necesidade de sentido. 

2.1 Identifica e diferenza a diversidade 
de respostas salvíficas que mostran 
as relixións. 

3.1 Descobre, a partir dun visionado 
que mostre a inxustiza, a 
incapacidade da lei para fundamentar 
a dignidade humana. Compara con 
textos eclesiais que vinculan a 
dignidade do ser humano á súa 
condición de creatura. 

3.2 Investiga, obtén datos estatísticos e 
analiza sacando conclusións, 
comportamentos dos mozos que 
defenden ou atentan contra a 
dignidade do ser humano. 

  4.1 Cualifica as respostas de sentido que 
ofrece o ateísmo, agnosticismo ou 
laicismo e contrástaas coa proposta de 
salvación que ofrecen as relixións. 

Bloque 2. Doutrina Social da Igrexa 

 

Orixe e evolución da doutrina social 
da Igrexa. 

Principios fundamentais da doutrina 
social da Igrexa. 

 

1. Coñecer e valorar o contexto en 
que nace e o ensino da doutrina 
social da Igrexa. 

2. Identificar a dignidade humana 
como clave para unha convivencia 
xusta entre os homes, 
diferenciándoa dos recoñecementos 
que o Estado realiza a través das 
leis. 

3. Coñecer e aplicar os principios 
fundamentais da doutrina social da 
Igrexa a diversos contextos. 

 

1.1 Identifica problemas sociais de 
finais do século XIX. Estuda a súa 
evolución ata a actualidade e analiza 
as respostas da doutrina social da 
Igrexa. 

2.1 Elabora unha definición persoal 
sobre os termos, legal, ético e moral. 
Explica publicamente as diferenzas 
entre os termos coa axuda de medios 
audiovisuais. 

3.1 Comprende e define con palabras 
persoais o significado de ben común, 
destino universal dos bens e 
subsidiariedade. Aplica a situacións 
concretas os devanditos principios 
xustificando o pensamento social da 
Igrexa. 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

 

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 

 

1. Coñecer e distinguir os diferentes 
métodos utilizados pola persoa 
para coñecer a verdade. 

2. Coñecer e aceptar con respecto 
os momentos históricos de conflito 
entre a ciencia e a fe, sabendo dar 
razóns xustificadas da actuación 

 

1.1 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. 

2.1 Recoñece con asombro e 
esfórzase por comprender a orixe 



ética. da Igrexa. 

3. Ser consciente da necesidade de 
relación entre ciencia e ética para 
que exista verdadeiro progreso 
humano. 

divina do cosmos e distingue que 
non provén do caos ou o azar. 

2.2 Infórmase con rigor e debate 
respectuosamente, sobre o caso de 
Galileo, Servet, etc. Escribe a súa 
opinión, xustificando razoadamente 
as causas e consecuencias dos 
devanditos conflitos. 

3.1 Aprende, acepta e respecta que o 
criterio ético nace do recoñecemento 
da dignidade humana. 

3.2 Analiza casos e debate de xeito 
razoado as consecuencias que se 
derivan dun uso da ciencia sen 
referencia ético. 

Bloque 4. A Igrexa xeradora de cultura ao longo da historia 

 

Significado do termo e dimensións da 
cultura. 

A vida monacal, fonte de cultura 

 

1. Coñecer e comparar diferentes 
acepcións do termo cultura. 

2. Ser consciente que a persoa é 
xeradora de cultura. 

3. Caer na conta do cambio que o 
monacato introduce na configuración 
do tempo e o traballo. 

 

1.1 Estuda, analiza e define o 
concepto de cultura en diferentes 
épocas e contrástao co carácter 
antropolóxico do ensino da Igrexa. 

2.1 Identifica os elementos propios de 
diversas culturas e elabora un 
material audiovisual onde as 
compare criticamente. 

3.1 Coñece e respecta os trazos da 
vida monástica. Identifica a súa 
influencia na organización social e a 
vida laboral. 

3.2 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. 

 

 

5.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

Ó longo da avaliación realizaránse diferentes probas e exercicios en formas diversas para 
avaliar os contidos (exercicios temáticos, probas de grupo, test, concursos…). Cada un destes 
exercicios será puntuado cunha nota do 0 ó 10. A nota media de todos eles constituirá o 50% 
da nota final da avaliación. 

Unha actitude positiva dentro de aula (atención, curiosidade, interese, realización de preguntas 
e exercicios, participación nos grupos) poderase entender como un intento máis cara á 
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.  



Si un alumno/a recibe tres chamadas de atención na aula polo seu mal comportamento ou 
actitude negativa cara a asignatura ou a aula comportará un 0 na nota de actitude e interese. 

Cuidado de todo o material que se emprega na aula, libros, cadernos, apuntamentos.  

Con todos estes datos formarase a nota media do alumno que dará lugar a súa nota final. 

 Cada avaliación puntuarase de 1 a 10.  

 A avaliación será continua. 

 

7.-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Esta será continua a través das “auto avaliacións”, probas de avaliación tipo test e traballos de 
clase correspondentes os temas de cada avaliación. 

 Participación oral que se faga na clase. 

 bo estado do material de traballo. 

 Participación activa en traballos sobre folletos, libros, vídeos, etc realizados na aula o 
una casa. 

 Participación activa en concursos, dinámicas e xogos individuais ou en grupo preparados 
polos alumnos/as ou polo profesor. 

 interese e laboriosidade na aula. 

 Integración no grupo. 

 Anotacións do profesor derivadas da observación directa da actitude do alumno/a na 
aula. 

 Valoración positiva da Asignatura. 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: 

 Observación da actitude do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso de 
aprendixaje correcto e axeitado. 

 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 DE AVALIACION  

Á hora de avaliar se terán en conta os seguintes criterios: 

A ASISTENCIA SERÁ OBRIGATORIA TANTO NA ESO COMA NO BACHARELATO PARA 
PODER SUPERAR A MATERIA. 

O curso estrutúrase en tres avaliacións que serán cualificadas cunha nota numérica enteira, a 
cualificación obtida será unha nota de 1 a 10, sendo a nota mínima para aprobar dun 5. 



A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 

1. TRABALLO PERSOAL DO ALUMNO/A 

No aula o alumno traballa facendo fichas, tomando apuntamentos na súa libreta, lendo as 
leccións. Supón ata un máximo do 10% da nota. 

2. PARTICIPACIÓN NO AULA 

Preguntas e/ou respostas, aclaracións, suxerencias oportunas ó profesor e compañeiros. 
Supón outro máximo de 10 % na nota. 

3. EXAMES CONVENCIONAIS 

Exercicios escritos sobor dos contidos estudados. Supón ata un 45% da nota. 

4. TRABALLO EN EQUIPO 

Traballos propostos polo profesor para facer en equipo. Supón ata un 15% da nota. 

5. COMPORTAMENTO E ACTITUDE 

Supón ata un 20 % da nota. 

A nota final de Xuño será a media das tres avaliacións. Se algún alumno suspende máis dunha 
avaliación deberá facer unha proba escrita final global, podendo ser esta substituída pola 
entrega dun traballo segundo o acordado co profesor. 

Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria en 
Setembro á que se lle aplicarán os criterios mencionados anteriormente. 

 

 

 


