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1º Temporalización 
 
Primeiro trimestre do curso 2020-21. 

 
 
2º Obxectivos desta adaptación. 
 

- Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

- Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

- Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a 

finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos 

curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

- Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas 

dos resultados da avaliación inicial. 

- Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o 

pleno desenvolvemento de todo o alumnado.  

 
3º Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 
 

Dos informes individualizados do curso 2019-20 dedúcese que se traballaron a 

maior parte dos contidos programados a non ser algúns dos relacionados co 

último bloque de contidos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE PUIDERON IMPARTIR NO 

CURSO 2019-20 POR MOR DA COVID-19 OU QUE PRECISEN SER 

AMPLIADOS EN 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Sinalar e identificar os 

diferentes modos de 

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e 

palabras de Deus nos que identifica a 
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comunicación que Deus usou 

nas distintas etapas de Israel 

manifestación divina 

Distinguir e comparar o 

procedemento co que Deus se 

manifesta nas distintas etapas 

da historia de Israel 

Recorda e explica construtivamente de modo 

oral o escrito accións que reflicten o 

desvelarse de Deus para co pobo de Israel 

Distinguir  en Xesús os trazos 

da súa natureza divina e 

humana 

Esfórzase por comprender a manifestación de 

ambas naturezas expresadas nos relatos 

evanxélicos 

Comprender a presenza de 

Xesucristo na Igrexa hoxe 

Sinala e explica as distintas formas da 

presenza de Xesucristo na Igrexa: 

sacramentos, palabra de Deus, autoridade e 

caridade 

Recoñecer que a acción do 

Espírito Santo dá vida á Igrexa 

Coñece e respecta que os sacramentos son a 

acción do Espírito para construír a Igrexa 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE PUIDERON IMPARTIR NO 

CURSO 2019-20 POR MOR DA COVID-19 OU QUE PRECISEN SER 

AMPLIADOS EN 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Relacionar a condición da criatura 

coa orixe divina 

Distingue e debate de forma xustificada 

e respectuosa a orixe do ser humano 

Coñecer e respectar os criterios do 

maxisterio da Igrexa en torno á 

interpretación bíblica 

Le, localiza e sistematiza os criterios 

recollidos na Dei Verbum en torno á 

interpretación da Biblia valorándoos 

como necesarios 

Recoñecer na inspiración a orixe da 

sacralidade do texto bíblico 

Coñece e xustifica por escrito a 

existencia nos libros sagrados do autor 

divino e autor humano 

Recoñecer as verdades da fe cristiá 

presentes no Credo 

Clasifica as verdades de fe contidas no 

Credo e explica o seu significado 
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Descubrir o carácter histórico da 

formulación do Credo cristiá 

Confeccionar materiais onde se 

expresan momentos relevantes da 

historia da salvación e relaciónaos coas 

verdades da fe formuladas no Credo 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE PUIDERON IMPARTIR NO 

CURSO 2019-20 POR MOR DA COVID-19 OU QUE PRECISEN SER 

AMPLIADOS EN 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer o desexo de plenitude 

que ten a persoa 

Busca e selecciona biografía de 

conversos 

Tomar conciencia do vínculo 

indisoluble entre o encontro con 

Cristo e a pertenza á Igrexa 

Busca, selecciona e presenta 

xustificando a experiencia dunha persoa 

que encontrou a Cristo na Igrexa 

Valorar criticamente a experiencia da 

plenitude que promete Cristo 

Escoita testemuños de cristiáns e 

debate con respecto acerca da plenitude 

de vida que neles se expresa 

Comparar e distinguir a intervención 

de Deus na historia dos intentos 

humanos de resposta á busca de 

sentido 

Razoa por que a revelación é a 

plenitude da experiencia relixiosa 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE NON SE PUIDERON IMPARTIR NO 

CURSO 2019-20 POR MOR DA COVID-19 OU QUE PRECISEN SER 

AMPLIADOS EN 2º BAC 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer e respectar a necesidade 

de sentido no home 

Reflexiona sobre acontecementos 

mostrados nos medios de comunicación 

e emite xuízos de valor sobre as 

necesidades de sentido 

Dar razón da raíz divina da dignidade Descubre, a partir dun visionado que 
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humana mostre a inxustiza, a incapacidade da lei 

para fundamentar a dignidade humana 

Investiga, obtén datos estatísticos e 

analiza sacando conclusións 

comportamentos dos mozos que 

defenden ou atentan contra a dignidade 

do ser humano  

Identificar a dignidade humana como 

clave para unha convivencia xusta 

entre os homes, diferenciándoa dos 

recoñecementos que o Estado 

realiza a través das leis 

Elabora unha definición persoal sobre 

os termos legal, ético e moral. Explica 

publicamente as diferenzas entre os 

termos coa axuda dos medios 

audiovisuais 

Coñecer e distinguir os diferentes 

métodos utilizados pola persoa para 

coñecer a verdade 

Identifica, a través de fontes, os 

diferentes métodos para coñecer a 

verdade na filosofía, teoloxía, ciencia e 

técnica 

 

 

4º Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e 
materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 
 

Dos datos obtidos da avaliación inicial pódense constatar as seguintes 

carencias: 

► Dificultades para recoñecer e analizar algúns aspectos da mensaxe cristiá. 

► Nivel baixo de desenvolvemento no traballo coas ferramentas TIC. 

 

 

 

5º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do 
novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
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Os obxectivos desta área non se modifican 

 

 

b)Revisión das competencias clave 

 

As competencias clave non se modifican 

 

 

 

c)Revisión dos contidos 

 
Traballaranse os contidos do último bloque que quedou sen impartir 

integrándoos dentro dos deste curso 

 

 
 
 

6º Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 

mixta 

 

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención 

a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto) 

Empregarase a plataforma EDIXGAL e Clasroom en 1º e 2º ESO  

facilitada  pola Consellería  e Classroom nos demáis niveis,  permitindo a 

programación de actividades e a avaliación individualizada de cada 

alumno/a. 
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b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais. 

 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual e Classroom co curso 

creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado. 

Empregarase tamén a plataforma EDIXGAL e Classroom para 1º e 2º 

ESO que permite a programación de actividades e a avaliación 

individualizada de cada alumno/a. 

 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o 
ensino non presencial. 

 
Serán os mesmos que os empregados na concreción curricular de cada 

estándar de aprendizaxe. 

 

 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. 

 
Do alumnado deste nivel , hai casos que non teñen acceso a internet ou 

non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de 

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración 

educativa non lles proporciona estes medios os equipos axeitados, 

prestarémoslles equipos do centro. e a rede buscaremos solucións a 

través de entidades coma Cruz Vermella ou servizos do concello 

 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 
 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo 

controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a a 

Classroom. No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do 

grupo, controlarase diariamente o acceso ás actividades da aula 

EDIXGAL e Classroom en 1º e 2º ESO , e Classroom no resto dos niveis 

dependendo do alumnado en corentena. 
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7º Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de 

coordinación do 2º trimestre e segundo o seu resultado procederase á 

súa actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 


