
ADDENDA  

 

1º  BAC    RELIXIÓN 

ADAPTACIÓN DA CURSO 2019/2020 ( Instrucións do 27 de abril de 2020 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia). 

BLOQUE:    Antropoloxía cristiá 

Contidos: 

    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. 

Criterios de avaliación 

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. 

 

Estándares de aprendizaxe 

1.. Reflexiona sobre acontecementos amosados nos medios de 

comunicación e emite xuízos de valor sobre a necesidade de 

sentido. 

 

3. Descubre, a partires dun visionado que amose a inxustiza, a 

incapacidade da ley para fundamentar a dignidade humana.  

 

BLOQUE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 



 

Contidos: 

    Orixe e evolución da doutrina social da Igrexa. 

    Principios fundamentais da doutrina social da Igrexa 

Criterios de avaliación 

1.Coñecer e valorar o contexto no que nace e a ensinanza 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. 

Estándares de aprendizaxe 

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 públicamente as diferencias entre os termos coa 

axuda de medios audiovisuais. 

2.2 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. 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Materiales y recursos 

Colgados en la web del centro 

Procedementos 

Observación directa    30% 

Instrumentos : escalas de observación 

Supervisión del cuaderno 



Lista de control de asistencia 

Diário de clase: actitude, comport e traballo 

Análisis de producciones de los alumnos  70% 

Trabajos individuales /grupo 

Comentarios de texto 

Video forum 

Exposición do traballos 

Participación en Congresos on line. 

Actividades basadas no material didáctico, actividades escritas, lecturas, 

cuadernillos,  material elaborado polo profesor ,levadas a cabo por medio de 

medios a distancia: Aula Virtual, teléfono, correo , videollamadas, etc… Co fin 

de ter retroalimentación, favorecendo a motivación polo ritmo  académico. 

Cualificación final:. 

Os traballos de ampliación propostos e repaso no tempo da  declaración do 
estado de alarma, contarán  do seguinte xeito para a avaliación final: 
 
- A súa correcta elaboración 
- E puntualidade na súa entrega 
 
- Darán un punto na nota final do alumno. 
 
-  A omisión deles non causará ningún dano na nota final do alumno.  
 
- Realizarei a media ponderada da primeira e segunda avaliación. Se os 
exercicios do terceiro trimeste remataron – en tempo e forma debidos- elevaré 
a nota final .. 
 
Actividades  

HAY ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, DE REPASO, CON POSIBLIDAD 

DE SUBIR LA NOTA. 

Os alumnos con alguna avaluación pendente poderán recuperar realizando 

exercicios  específicos. 

TOTAL DE ALUMNOS DE 1º BAC:  25 

-  1º Avaluación:  0 alumnos suspensos 

-  2º Avaluación: 0 alumno suspenso 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS.  A través de web do centro. 



 


