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Este departamento considera que os estándares imprescindibles para a superación da materia de relixión 
católica xa foron traballados na 1ª e 2ª avaliación. Nesta 3º avaliación farase fincapé no reforzo e recuperación 
dos mesmos e nun único criterio de avaliación común a todos os cursos,  presente na programación:  Valorar o 
interese do alumnado pola materia. 

Xa que neste curso académico  non hai alumnado con materias pendentes de cursos anteriores , non se contempla
ningunha modificación da programación neste senso.

CURSO 1º ESO
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD

CAA
CSC
SIE
CEC

1. É responsable: Asiste con puntualidade, na medida das súas posibilidades, ás sesións 
de videoconferencia, entrega os traballos en tempo e forma.
2. Ten un comportamento adecuado nas sesión de videoconferencia: Respecta a quenda 
de palabra, ten intervencións pertinentes aos temas tratados, mantén unha actitude 
colaborativa.
3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Achegas  ao  Foro  Edixgal:  En  cada  unha  das  clases  abriuse  un  Foro  no  que  o  alumnado  debe
inserir,  cancións,  vídeos,  poemas, noticias,  reflexións,  etc que respecten os valores cristiáns.
Asistencia  ás  sesións  de  videoconferencia.  Valorarase  o  interese  por  participar  nelas,  cando
se dispón dos medios necesarios.  
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.
Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Durante o período de docencia non presencial  refórzanse e repásanse contidos xa traballados.  
Realización de videoconferencias semanais co alumnado, sempre que a tecnoloxía o permita.
Comunicación permanente co alumnado a través da mensaxería Edixgal
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 

CURSO 2º ESO
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD

CAA
CSC

1. É responsable: Asiste con puntualidade, na medida das súas posibilidades, ás sesións 
de videoconferencia, entrega os traballos en tempo e forma.
2. Ten un comportamento adecuado nas sesión de videoconferencia: Respecta a quenda 
de palabra, ten intervencións pertinentes aos temas tratados, mantén unha actitude 
colaborativa.



SIE
CEC

3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Achegas  ao  Foro  Edixgal:  En  cada  unha  das  clases  abriuse  un  Foro  no  que  o  alumnado  debe
inserir,  cancións,  vídeos,  poemas, noticias,  reflexións,  etc que respecten os valores cristiáns.
Asistencia  ás  sesións  de  videoconferencia.  Valorarase  o  interese  por  participar  nelas,  cando
se dispón dos medios necesarios.  
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.
Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Durante o período de docencia non presencial  refórzanse e repásanse contidos xa traballados.  
Realización de videoconferencias semanais co alumnado, sempre que a tecnoloxía o permita.
Comunicación permanente co alumnado a través da mensaxería Edixgal
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 

CURSO 3º ESO
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD

CAA
CSC
SIE
CEC

1. É responsable: Asiste con puntualidade, na medida das súas posibilidades, ás sesións 
de videoconferencia, entrega os traballos en tempo e forma.
2. Ten un comportamento adecuado nas sesión de videoconferencia: Respecta a quenda 
de palabra, ten intervencións pertinentes aos temas tratados, mantén unha actitude 
colaborativa.
3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Achegas ao blog colaborativo da área de relixión maskreli .blogspot.com: Invitouse ao alumnado
a  editar  no  blog  no  que  debe  inserir,  cancións,  vídeos,  poemas,  noticias,  reflexións,  etc  que
respecten  os  valores  cristiáns,  de  xeito  que compartan  cos  compañeiros  ideas  e  recursos  para
axudarnos nestes días complicados que nos toca vivir.
Asistencia  ás  sesións  de  videoconferencia.  Valorarase  o  interese  por  participar  nelas,  cando
se dispón dos medios necesarios.  
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.



Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Durante o período de docencia non presencial  refórzanse e repásanse contidos xa traballados.  
Realización de videoconferencias semanais co alumnado, sempre que a tecnoloxía o permita.
Comunicación permanente co alumnado a través de correo electrónico.
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 

CURSO 4º ESO
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD

CAA
CSC
SIE
CEC

1. É responsable: Asiste con puntualidade, na medida das súas posibilidades, ás sesións 
de videoconferencia, entrega os traballos en tempo e forma.
2. Ten un comportamento adecuado nas sesión de videoconferencia: Respecta a quenda 
de palabra, ten intervencións pertinentes aos temas tratados, mantén unha actitude 
colaborativa.
3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Achegas ao blog colaborativo da área de relixión maskreli .blogspot.com: Invitouse ao alumnado
a  editar  no  blog  no  que  debe  inserir,  cancións,  vídeos,  poemas,  noticias,  reflexións,  etc  que
respecten  os  valores  cristiáns,  de  xeito  que compartan  cos  compañeiros  ideas  e  recursos  para
axudarnos nestes días complicados que nos toca vivir.
Asistencia  ás  sesións  de  videoconferencia.  Valorarase  o  interese  por  participar  nelas,  cando
se dispón dos medios necesarios.  
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.
Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Durante o período de docencia non presencial  refórzanse e repásanse contidos xa traballados.  
Realización de videoconferencias semanais co alumnado, sempre que a tecnoloxía o permita.
Comunicación permanente co alumnado a través de correo electrónico.
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 



CURSO 2º BAC
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD
CSC
CEC

1. É responsable: entrega os traballos en tempo e forma.
3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de 
aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Achegas ao blog colaborativo da área de relixión maskreli .blogspot.com: Invitouse ao alumnado
a  editar  no  blog  no  que  debe  inserir,  cancións,  vídeos,  poemas,  noticias,  reflexións,  etc  que
respecten os valores cristiáns.  
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.
Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Entrega  dunha  ficha   que  o  alumnado  completará  e  devolverá  á  profesora  antes  do  día  15  de
maio.
Comunicación co alumnado a través de correo electrónico.
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 

CURSO 1º BAC ADULTOS
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD
CSC
CEC

1. É responsable: entrega os traballos en tempo e forma.
3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de 
aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Achegas ao blog colaborativo da área de relixión maskreli .blogspot.com: Invitouse ao alumnado
a  editar  no  blog  no  que  debe  inserir,  cancións,  vídeos,  poemas,  noticias,  reflexións,  etc  que
respecten os valores cristiáns.  
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.



Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Entrega  dunha  ficha   que  o  alumnado  completará  e  devolverá  á  profesora  antes  do  día  15  de
maio.
Comunicación co alumnado a través de correo electrónico.
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 

CURSO 2º BAC ADULTOS
C.Clave Estándares de aprendizaxe.

CL
CD
CSC
CEC

1. É responsable: entrega os traballos en tempo e forma.
3. Realiza as tarefas propostas seguindo as pautas marcadas para o traballo

5. Respecta á autoridade da profesora, aos compañeiros e ao seu proceso de 
aprendizaxe

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Traballos escritos.  Entrega dos mesmos en tempo e forma. 
Achegas ao blog colaborativo da área de relixión maskreli .blogspot.com: Invitouse ao alumnado
a  editar  no  blog  no  que  debe  inserir,  cancións,  vídeos,  poemas,  noticias,  reflexións,  etc  que
respecten os valores cristiáns.  
Cualificación final
Tendo  en  conta  que  a  3ªavaliación  está  considerada  como  avaliación  de  repaso,  reforzo  e
recuperación,  a  nota  desta  obterase  coa  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Esta  nota
poderá  incrementarse  ata  un  máximo  de  2  puntos,  segundo  os  instrumentos  e  procedementos
de avaliación explicados anteriormente.
Criterios de recuperación.
Se a 1ª avaliación está suspensa e a 2ª aprobada considerase superada a 1ª avaliación
Se  a  1ª  avaliación  está  aprobada  e  a  2ª  suspensa  deberá  recuperarse  a  través  da  realización
dun traballo  escrito.
Se  as  dúas  avaliacións  están  suspensas  deberán  recuperarse  a  través  da  presentación  dun
traballo  escrito por cada unha delas.  
Metodoloxía.
Entrega  dunha  ficha   que  o  alumnado  completará  e  devolverá  á  profesora  antes  do  día  15  de
maio.
Comunicación co alumnado a través de correo electrónico.
Información e publicidade.
Publicarase na páxina web do centro. 

En Foz a 11 de maio de 2020



Asdo: Mª Begoña Abad Navas 


