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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

RE1.1.  Aprender  e  memorizar  os
principais trazos comúns das relixións.

RE1.1.2 Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás
preguntas de sentido.

RE1.2.  Comparar  e  distinguir  a
intervención  de  Deus  na  historia  dos
intentos humanos de resposta á procura
de sentido.

RE1.2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixiosa.

RE2.  1.Recoñecer  e  valorar  as  accións
de Deus fiel ao longo da historia.

RE2.1.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que atopa na historia de
Israel.

RE2.2.Comparar  e  apreciar  a  novidade
entre  o  Mesías  sufrinte  e  o  Mesías
político. 

RE2.2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías sufrinte como criterio de vida.

RE3.1.  Descubrir  a  iniciativa  de  Cristo
para  formar  unha  comunidade  que
orixina a Igrexa.

RE3.1.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a chamada de Xesús.

RE3.2.  Coñecer  e  apreciar  a  invitación
de Xesús a colaborar na súa misión.

RE3.2.2 Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en
grupo por que continúan a misión de Xesús.

* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

Envío  de  textos  referentes  aos  temas
tratados,  preguntas  sobre  textos,  comentarios
de texto. 

Tarefas  escritas  correspondentes  ás  actividades
propostas.

Mostra de interese na realización das actividades e
no caso de ampliación de coñecementos.

Comunicación  co  profesor  a  través  co  correo
electrónico. 

2.2. Criterios para a cualificación final

Farase a media das dúas primeiras avaliacións (50% primeira avaliación – 50% segunda avaliación) e
poderase chegar a sumar un punto a maiores pola entrega dos traballos propostos na terceira avaliación. 

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Non hai. 

id=14

IES Lamas de Castelo – Carnota
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

4

Programación didáctica Curso académico 2019/20

4º de ESO: Relixión

Departamento de Relixión



3. Alumnado coa materia pendente

Non hai.

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

3.2. Criterios de avaliación

3.3. Criterios de cualificación

3.4. Proba extraordinaria de setembro
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

As actividades colgáronse na páxina web do centro e na aula virtual, e os alumnos enviáronas resoltas
ao correo electrónico da profesora. 

Sen conectividade: Os alumnos sen internet na casa foron informados a través dos respectivos titores. 

4.2. Actividades

Exercicios do libro de texto, fichas complementarias, comentarios de texto, búsqueda en internet de
información referente a diversos temas relacionados ca materia dada. 

4.3. Materiais e recursos

Internet, móbil, correos electrónicos (dos pais e alumnos), fotografías das actividades resoltas. 
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas
polos departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

Os alumnos son informados mediante o correo electrónico do departamento de relixión. 
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Carnota, 11 de maio de 2020

A xefa do Departamento de Relixión

María Josefa Rodríguez Malvárez
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