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ORGANIGRAMA  DO  DEPARTAMENTO  DE

RELIXIÓN

MEMBROS

Tal como se contempla na lexislación vixente e atendendo ás necesidades docentes deste

Instituto, no relativo á área de Relixión, o Departamento está constituído pola profesora Mª

Victoria Montes Pérez, nomeada pola Administración, a proposta do Señor Arcebispo de

Santiago de Compostela.
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FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO

Nestes últimos anos, seguindo as recomendacións conciliares, a Comisión de Ensinanza e

Catequese da Conferencia Episcopal Española, adaptándose á situación relixiosa e política

de España, propúxose como  obxectivos e accións pastorais, que a misión da Igrexa, no

eido da educación cristiá,  sexa cada vez mais fiel ó Evanxeo, os contidos doutrinais do

Maxisterio  da  Igrexa  e  ás  necesidades  da  sociedade,  para  unha  acción  mais  eficaz  e

positiva.  Estes obxectivos e accións, resumen con claridade as funcións a abordar pólos

departamentos de Relixión.

Neste senso, asúmese o que di o Concilio Vaticano II respecto á educación:

“A Igrexa  é  consciente  do  deber  de  procurar  con sumo coidado,  a  educación  moral  e

relixiosa de tódolos seus fillos”.

Tamén, o Código de Dereito Canónico proclama con total claridade:

“Depende da autoridade da Igrexa, a formación e a educación relixiosa Católica, que se

imparta en calquera escola ou se leve a cabo nos diversos medios de comunicación social,

correspondendo á Conferencia Episcopal, o dar normas concretas sobre esta actividade”.

CONTEXTUALIZACIÓN

1) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Contexto socioeconómico
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O centro para o que está deseñada esta programación é un Instituto de Educación

Secundaria situado nun concello duns 9.000 habitantes. Atópase a medio quilómetro do

centro  urbano.  Hai  un  número  aproximado  de  450 alumnos,  a  maioría  procedentes  do

núcleo urbano.

As unidades familiares teñen como media catro membros (pai, nai e dous fillos), aínda que

hai un alto porcentaxe de familias nas que os alumnos conviven cos seus avós. A actividade

dos  país  responde  maiormente  a  traballos  cun  soldo  medio  no  sector  servizos  ou

empresarial. Atopamos pais cun soldo medio, como tamén cada vez máis frecuentemente

un número elevado de país desempregados.

Contexto cultural

Hai  unha  biblioteca  municipal  e  unha  plataforma  que  outorga  a  posibilidade,  para  o

alumnado que dispoña dun ordenador no seu domicilio, dun acceso gratuíto a Internet.

O centro

Trátase dun edificio de tres plantas. Na planta baixa atópase a Sala de Usos múltiples(estas

últimas con ordenadores e canón de proxección), a biblioteca, o ximnasio,a cafetería e os

despachos de dirección. No primeiro e segundo pisos, ademais das aulas de docencia, hai

tres aulas de informática, con ordenadores con acceso a Internet.A biblioteca dispón dun

servizo  de  préstamo  e  ofrece  tamén  a  posibilidade  dunha  consulta  directa  da  práctica

totalidade dos seus fondos, ao alcance de todo o alumnado. Nela realízanse habitualmente

actividades  como reunións  periódicas  dun Club de lectura,  celebracións  de  efemérides,

exposicións de traballos do alumnado, etc.

No centro impártense os catro cursos de E.S.O., con dous grupos en cada curso, e os dous

de  Bacharelato,  además  de  2  ciclos  formativos,  un  de  Administración  e  outro  de

electricidade. O horario lectivo é o seguinte: tódalas mañás de 8h 45´ a 14h 25´, e a tarde do

martes de 16h 20´ a 18h 00´ .A duración do período de clase, tanto pola mañá coma pola

tarde, é de cincuenta minutos.
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CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE.

CONCRECIÓN  QUE  RECOLLE  A  RELACIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE

AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS  COMPETENCIAIS

A  lexislación  vixente,  pola  que  se  establece  o  currículo  de  Educación
Secundaria na Comunidade Autónoma de Galicia, expón as seguintes competencias
clave  :

1ª) Comunicación lingüística (CCL)

2ª)  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía (CMCCT)

3ª) Competencia dixital (CD)

4ª) Aprender a aprender (CAA)

5ª) Competencias sociais e cívicas (CSC)

6ª) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

7ª) Conciencia e expresións culturais (CCEC)

3.1. Comunicación lingüística (CCL).

Este  currículo  de  Relixión  Católica  válese  dos  elementos  cristiáns
presentes na contorna do alumnado, das imaxes e símbolos, da linguaxe e
outros recursos, para a comprensión da relixiosidade propia de cada etapa
evolutiva. Desenvólvese así a competencia en comunicación lingüística (tanto
na expresión oral como na escrita) que se serve da linguaxe que conforma a
cultura e tradición que se transmite dunha a outra xeración. Ademais o ensino
relixioso católico na escola sérvese da linguaxe académica e das linguaxes
que conforman a cultura. O diálogo da fe coa cultura contribúe á competencia
en  comunicación  lingüística  do  alumno  en  relación  cos  estándares  de
aprendizaxe:

Estándares  de
aprendizaxe
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1ª)  Comunicación
lingüística (CCL)

-Expresa oralmente  e por
escrito  sentimentos  e
emocións  na  linguaxe  da
relixión.

-Interpreta  e  comprende
diversos  textos  relixiosos
cada  un  desde  o  seu
xénero  literario  ou
natureza específica.

-Organiza  o  coñecemento
da  realidade  relixiosa  en
esquemas conceptuais.

3.2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCCT).

O ensino relixioso tamén contribúe á competencia matemática ó axudar
a que o alumno relacione datos da Biblia coa historia, contabilice expresións
de cifras e use estatísticas para a descrición e a análise da realidade social.

Estándares  de
aprendizaxe

2ª)  Competencia  matemática  e
competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía (CMCCT)

-Clasifica os obxectos, feitos e ideas da
relixión en conxuntos coherentes.

-Aplica  o  razoamento  dedutivo  ás
crenzas  relixiosas,condutas  e
consecuencias   e  emprega  o
razoamento  indutivo  partindo  da
observación da realidade para formular
principios relixiosos.

-Aplica  o  razoamento  lóxico  na
formulación das preguntas e respostas
sobre a relixión.

3.3. Competencia dixital (CD)
IES MACÍAS O NAMORADO                            DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 



10

O ensino relixioso integra as TIC para o tratamento da información,
para a súa obtención e selección crítica. É unha materia na que teñen un
importante  papel  os  recursos  tecnolóxicos  ao  alcance  de  estudantes  e
profesores, pois facilitan o traballo tradicional e ofrecen novas aplicacións.

Estándares  de
aprendizaxe

3ª) Competencia dixital (CD) -Utiliza os medios TIC para a
comunicación da información e
do coñecemento relixioso.

-Intercambia  información  e
ideas  relixiosas  mediante  a
Rede.

-Aplica  criterios  para  a
selección  da  información
relixiosa  e  utiliza  os
instrumentos  axeitados  para
rexistrala.

3.4. Aprender a aprender (CAA)

O  ensino  da  relixión  contribúe  fomentando  a  atención,  memoria,
experiencia,  o  impulso do traballo  en equipo,  a  síntese da información  e
opinión.  Fai  aos  alumnos  protagonistas  da  súa propia  aprendizaxe  como
resposta  á  vontade  de  Deus  de  que  o  ser  humano  colabore  activa  e
libremente co plan divino.

Estándares  de

aprendizaxe

4ª) Aprender a aprender (CAA) -Investiga  de xeito persoal  no ámbito
da  relixión  suscitando  e  formulando
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preguntas.

-Transforma a información relixiosa en
coñecemento propio.

-Aplica  coñecementos  relixiosos  a
diferentes situacións e contextos.

-Atopa e usa canles para canalizar as
capacidades  persoais  tanto  na
comunidade  crente  como  no  feito
relixioso na sociedade.

3.5. Competencias sociais e cívicas (CSC)

A relixión católica favorece o desenvolvemento de virtudes cívicas para
o ben común da sociedade. Educa a dimensión moral e social da persoa,
favorecendo a corresponsabilidade, a solidariedade, a liberdade, a xustiza e
a caridade.

Estándares  de
aprendizaxe

5ª)  Competencias  sociais  e
cívicas (CSC)

-Valora  e  respecta  o  principio
democrático  de  liberdade
relixiosa e de conciencia.

-Aplica  os  principios  da  ética
relixiosa  á  resolución  de
conflitos.

-Mostra un diálogo interrelixioso
e  ecuménico  como  medio  de
encontro  entre  culturas,
integración  das  persoas,
enriquecemento  mutuo  e
construción da paz mundial.

-Aprecia  e  respecta  o  principio
democrático de laicidade.
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3.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

Esta  competencia  desenvólvese  no  estudante  partindo  do  verdadeiro
coñecemento de si mesmo, das súas potencialidades, da súa dignidade e do
seu sentido. A formación relixiosa católica aporta á devandita competencia
unha cosmovisión que dá sentido á vida, á cultura e á identidade da persoa
humana.

Estándares  de

aprendizaxe

6ª)  Sentido  de  iniciativa  e  espírito

emprendedor (CSIEE)

-Planifica  e  participa  en  proxectos
relacionados  coa  misión  cristiá
adaptando  proxectos  misioneiros  a
contextos  e  situacións  propias  dun
Centro educativo.

-Proxecta  accións  con  outros
compañeiros  co  fin  de  animar  unha
acción colectiva.

-Comprométese  nas  institucións  e
servizos  ao  seu  nivel  desde  a
perspectiva  da  misión  e
responsabilidade  dos  crentes  ante  a
vida pública.

3.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A relixión católica aporta á competencia cultural e artística o significado e
valoración crítica de tantas obras da nosa contorna,  motivando o aprecio
pola propia cultura galega e a estima adecuada doutras tradicións culturais e
relixiosas.

Estándares de 
aprendizaxe

7ª) Conciencia e expresións culturais -Coñece e aprecia o rico patrimonio 
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(CCEC) artístico galego de inspiración 
relixiosa.

-Comprende as obras artísticas 
relixiosas e expresa os seus 
elementos a través da creatividade, 
imaxinación e iniciativa.

-Crea expresións artísticas desde a 
propia percepción do relixioso.

PROGRAMACIÓN POR CURSOS

CURSO: 2º E.S.O.

UNIDADE 1: “DEUS,PERSOA E RELIXIÓN”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  O ser humano é creado
por Deus, libre e 
intelixente e á súa 
imaxe e semellanza.

-  A persoa é un ser 
relixioso: a 
relixiosidade.

-  O relato bíblico 
«Abraham e Isaac».

-  A espiritualidade e a 
persoa na Biblia; o 
sentimento espiritual.

BLOQUE I.
  1.  Establecer diferenzas 

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

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

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  2.  Relacionar a condición 

de criatura coa orixe 
divina.

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

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC
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-  Dimensións e valores 
da persoa.

BLOQUE I.
  3.  Identificar os 

personaxes e os 
valores do relato 
bíblico «Abraham e 
Isaac».

  3.1.  Escribe o argumento 
do relato bíblico 
«Abraham e Isaac».

  3.2.  Expresa as ensinanzas 
deste relato para a 
vida persoal.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  4.  Recoñecer expresións 

simbólicas bíblicas 
sobre as dimensións 
persoais, en especial a 
espiritual.

  4.1.  Investiga, coa Biblia, 
sobre as dimensións 
humanas.

  4.2.  Valora o sentimento 
espiritual por medio 
de mándaas.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

BLOQUE I.
  5.  Tomar conciencia dos 

valores e virtudes 
fundamentais que 
permiten un 
desenvolvemento de 
forma integral.

  5.1.  Selecciona as 
dimensións e os 
valores que debe 
desenvolver máis 
para medrar de 
forma integral.

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

UNIDADE 2:” DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁ”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  O fundamento da 
dignidade da persoa.

-  Características do 
proxecto persoal de 
vida cristiá e os 
principais modelos de 
vida para o cristián.

-  O relato bíblico «A 
parábola dos 
talentos».

-  O valor do tempo na 
Biblia e o sentimento 
de dignidade.

-  Os proxectos de vida e 
os seus valores.

BLOQUE I.
  1.  Explicar a orixe da 

dignidade do ser 
humano como criatura
de Deus.

  1.1.  Valora, en situacións 
do seu contorno, a 
dignidade de todo ser 
humano con 
independencia das 
capacidades físicas, 
cognitivas, 
intelectuais, sociais, 
etc.

CCL,

CD,

CAA,

CSC,

CCEC

BLOQUE I.
  2.  Sintetizar que é o 

proxecto de vida 
cristiá.

  2.1.  Define que son o 
proxecto persoal de 
vida e o proxecto de 
vida cristiá.

  2.2.  Describe a Xesús de 
Nazaret e a Virxe 
María como os 

CCL,

CD,

CAA,

CSC,

IES MACÍAS O NAMORADO                            DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 
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principais modelos de 
vida cristiá.

CCEC

BLOQUE I.
  3.  Expresar o argumento, 

a interpretación e a 
ensinanza principal do
relato bíblico «A 
parábola dos 
talentos».

  3.1.  Extrae as principais 
ensinanzas do relato 
bíblico «A parábola 
dos talentos».

  3.2.  Enumera 
comportamentos que 
debería realizar cada 
día para desenvolver 
as súas capacidades.

CCL,

CAA,

CSC,

CCEC

BLOQUE I.
  4.  Saber aproveitar ben o 

tempo e valorar a 
propia dignidade e a 
dos demais.

  4.1.  Describe como investir 
o tempo para 
mellorar aspectos da 
vida persoal.

  4.2.  Participa nun cine-
fórum sobre a 
dignidade humana.

CCL,

CD,

CAA,

CSC,

CCEC

BLOQUE I.
  5.  Reflexionar sobre os 

proxectos e valores 
persoais.

  5.1.  Expón algunhas 
ensinanzas para 
desenvolver un 
verdadeiro proxecto 
persoal de vida.

CCL,

CAA,

CSC,

CSIEE

UNIDADE 3:”ACCIÓN HUMANA E MORAL CATÓLICA”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC

-  Ser humano 
colaborador da 
creación de Deus. 

-  Características da ética
universal e a moral 
católica.

-  O relato bíblico «Xesús 

BLOQUE I.
  1.  Entender o sentido e a 

finalidade da acción 
humana.

  1.1.  Clasifica accións do ser 
humano que 
respectan ou destrúen
a Creación.

  1.2.  Deseña, en pequeno 
grupo, un plan de 
colaboración co seu 
centro educativo no 

CCL,
CAA,
CSC,

CSIEE
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de Nazaret e a muller 
pecadora».

-  A espiritualidade de 
María de Nazaret e o 
sentimento de 
empatía.

-  O valor da liberdade.

que se inclúen polo 
menos cinco 
necesidades e as 
posibles solucións que 
o propio grupo levaría 
a cabo.

BLOQUE I.
  2.  Distinguir o 

fundamental e o máis 
orixinal da moral 
católica.

  2.1.  Expresa a diferenza e 
complementariedade 
entre a ética universal 
e a moral cristiá.

  2.2.  Resume o fundamental 
e o máis orixinal da 
moral católica.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  3.  Interpretar o relato 

bíblico «Xesús de 
Nazaret e a muller 
pecadora» e algunhas 
das ensinanzas 
morais.

  3.1.  Indica o argumento, as 
claves de 
interpretación e 
algunhas ensinanzas 
morais que se poden 
extraer do relato 
bíblico «Xesús de 
Nazaret e a muller 
pecadora».

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  4.  Dialogar sobre a 

espiritualidade cristiá 
e reflexionar sobre o 
sentimento de 
empatía. 

  4.1.  Participa nun debate 
sobre a espiritualidade
cristiá a partir do 
modelo de María de 
Nazaret.

  4.2.  Autoavalía, a partir 
dunhas claves de 
interpretación, o grao 
persoal de empatía. 

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  5.  Descubrir e valorar a 

verdadeira liberdade 
humana.

  5.1.  Busca solucións, desde 
o exercicio da 
liberdade, a un dilema 
moral.  

CCL,
CAA,
CSC

UNIDADE 4:”REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC
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-  Deus revélase na 
historia.

-  O cristián relaciónase 
con Deus e acepta a 
súa revelación.

-  O relato bíblico «Deus
escoita a Hagar e 
Ismael».

-  O sentimento de 
reflexión persoal e a 
espiritualidade de 
relacionarse con 
Deus.

-  O valor da oración.

BLOQUE II.
  1.  Coñecer e aceptar 

que Deus se revela 
na historia.

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

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE II.
  2.  Describir pautas para 

relacionarse con 
Deus. 

  2.1.  Describe como se 
relaciona o cristián con 
Deus.

CCL,
CAA

BLOQUE II.
  3.  Resumir o relato 

bíblico «Deus 
escoita a Hagar e 
Ismael» e algunhas 
das ensinanzas que 
se poden extraer e 
aplicar hoxe.

  3.1.  Escribe o argumento, a 
imaxe de Deus presente 
no texto e as ensinanzas 
do relato bíblico «Deus 
escoita a Hagar e 
Ismael».

  3.2.  Investiga a biografía e a 
resposta de fe de dúas 
mulleres da Biblia.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE II.
  4.  Reflexionar e 

aprender a 
relacionarse con 
Deus. 

  4.1.  Participa nun cine-fórum 
para aprender a 
relacionarse con Deus.

  4.2.  Indaga por medio dun 
cuestionario a súa actual 
relación con Deus.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE II.
  5.  Descubrir e aprender 

o valor da oración.

  5.1.  Participa nun disco-fórum 
sobre o valor da oración. 

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

UNIDADE 5:”REVELACIÓN E FE CRISTIÁ”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC
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-  A aceptación da 
revelación: a fe. 

-  A orixinalidade da 
fe cristiá.

-  O relato bíblico 
«Xesús e o cego 
Bartimeo».

-  O don da fe e o 
sentimento de 
escoitar.

-  Os valores da fe 
cristiá.

BLOQUE II.
  1.  Comprender e 

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

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

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE II.
  2.  Expresar a 

orixinalidade da fe 
cristiá. 

  2.1.  Identifica a fe cristiá como a fe
antropolóxica máis completa 
e verdadeira.

  2.2.  Expón as súas investigacións 
bíblicas sobre a fe. 

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE II.
  3.  Expoñer algunhas 

das principais 
ensinanzas que se 
poden extraer do 
relato bíblico 
«Xesús e o cego 
Bartimeo».

  3.1.  Enumera actitudes e 
comportamentos que 
facilitan ou impiden a fe.

  3.2.  Expresa algunha das 
ensinanzas que se poden 
extraer para a vida actual do 
relato bíblico «Xesús e o 
cego Bartimeo».

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE II.
  4.  Dialogar sobre a fe 

e expresar 
vivencias sobre o 
sentimento de 
escoitar.

  4.1.  Participa nun debate sobre o 
don da fe formulado nun 
disco-fórum.

  4.2.  Escoita e respecta os 
sentimentos dos demais.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CSIEE

BLOQUE II.
  5.  Expresar os valores 

e virtudes da fe 
cristiá.

  5.1.  Participa nun cine-fórum 
sobre os valores da fe.  

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

UNIDADE 6:” COMO INTERPRETAR A BIBLIA”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  Características 
xerais e 
clasificación dos 
libros da Biblia.

BLOQUE II.

  1.  Coñecer e definir a 
estrutura e 
organización da 

  1.1.  Identifica, clasifica e compara
as características 
fundamentais dos Libros 
Sagrados mostrando 
interese pola súa orixe 

CCL,

CD,

CAA,
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-  Orixe, composición
e interpretación 
dos Libros 
Sagrados. 

-  O relato bíblico «A 
historia de Xonás».

-  A Lectio Divina e o 
sentimento de 
comunicarse.

-  O valor da 
amizade.

Biblia. divina. CSC,

CCEC

BLOQUE II.

  2.  Coñecer e respectar 
os criterios do 
maxisterio da 
Igrexa en torno á 
interpretación 
bíblica.

  2.1.  Le, localiza e esquematiza os 
criterios recollidos na dei 
verbum en torno á 
interpretación da Biblia 
valorándoos como 
necesarios.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

BLOQUE II.

  3.  Interpretar o relato 
«A historia de 
Xonás», seguindo 
os criterios 
católicos..

  3.1.  Expón a interpretación e as 
ensinanzas do relato «A 
historia de Xonás». CCL,

CAA

BLOQUE II.

  4.  Descubrir os bos 
sentimentos que 
produce dialogar 
con Deus por 
medio da Biblia.

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

  4.1.  Segue unhas pautas e 
practica a lectio divina.

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

CCL,

CAA,

CSC,

SIEP

BLOQUE II.

  6.  Describir valores e 
calidades da 
verdadeira 
amizade.

  6.1.  Participa nun debate sobre os
valores e calidades da 
amizade.  

CCL,

CAA,

CSC

UNIDADE 7 :” O DEUS CRISTIÁN”

Contidos Criterios Estándares de aprendizaxe CC
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de avaliación avaliables

-  Xesucristo revela a 
Deus como 
Trindade. 

-  Orixinalidade do 
Deus cristián.

-  O relato bíblico «A 
parábola do fillo 
pródigo».

-  Calidades de Deus 
un e trino e o 
sentimento 
cristián.

-  O valor da 
fraternidade.

BLOQUE III.
  1.  Mostrar interese por

recoñecer o 
carácter relacional 
da divindade na 
revelación de 
Xesús.

  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 
cristián.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
SIEP,
CCEC

BLOQUE III.
  2.  Descubrir a 

orixinalidade do 
Deus cristián 
respecto ás outras 
relixións 
monoteístas.

  2.1.  Compara a orixinalidade do 
Deus trino do cristianismo 
coa experiencia de Deus 
noutras relixións.

CCL,
CAA,
CSC

BLOQUE III.
  3.  Describir o 

argumento, claves 
de interpretación e 
ensinanza principal 
do relato bíblico «A
parábola do fillo 
pródigo».

  3.1.  Explica o argumento e 
ensinanza principal do 
relato bíblico «A parábola 
do fillo pródigo».

  3.2.  Analiza e extrae conclusións 
dun vídeo sobre a relación 
con Deus.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE III.
  4.  Desenvolve a 

espiritualidade a 
partir dos atributos 
de Deus e 
experimenta o 
sentimento do 
amor cristián.

  4.1.  Investiga na Biblia sobre os 
atributos do Deus cristián.

  4.2.  Interioriza atributos de Deus 
e desenvolve a 
espiritualidade.

  4.3.  Participa nun disco-fórum 
sobre o sentimento cristián.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE III.
  5.  Vincular o sentido 

comunitario da 
Trindade coa 
dimensión 
relacional humana.

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

  6.1.  Participa nun cine-fórum 
sobre Xesús, como o maior 

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC
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  6.  Comprender o valor 
da identidade 
persoal.

exemplo de identidade 
persoal.

UNIDADE 8:”FE, CREDO E VIDA ETERNA”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  O Credo, síntese da
acción salvífica de 
Deus na historia. 

-  Características e 
verdades de fe da 
escatoloxía cristiá.

-  O relato bíblico «O 
Xuízo Final e 
definitivo».

-  Os textos bíblicos 
sobre a vida eterna
e o sentimento de 
recollemento.

-  O valor de cambiar.

BLOQUE III.

  1.  Descubrir o carácter 
histórico da 
formulación do 
Credo cristián.

  2.  Recoñecer as 
verdades da fe cristiá
presentes no Credo.

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

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

CCL
CD

CAA
CSC

CCEC

BLOQUE III.

  3.  Resumir as principais 
verdades da fe cristiá
sobre a vida eterna.

  3.1.  Define o que é a 
escatoloxía cristiá e as 
verdades de fe da 
resurrección, o ceo e o 
inferno. 

CCL
CD

CAA
CSC

BLOQUE III.

  4.  Comprender o 
significado e as 
claves necesarias 
para interpretar 
correctamente o 
relato bíblico «O 
Xuízo Final e 
definitivo».

  4.1.  Describe o significado e 
principal ensinanza do 
relato bíblico «O Xuízo 
Final e definitivo».

CCL
CD

CAA
CSC

CCEC

BLOQUE III.   5.1.  Investiga coa Biblia e extrae CCL
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  5.  Reflexionar sobre a 
vida eterna desde o 
sentimento de 
recollemento.

conclusións sobre a vida 
eterna.

  5.2.  Dialoga sobre o sentimento
de recollemento e paz 
interior.

CD
CAA
CSC

CSIEE

BLOQUE III.

  6.  Concienciarse sobre o
valor da conversión 
cristiá.

  6.1.  Participa nun cine-fórum 
sobre o valor e a 
experiencia de cambiar de 
vida.

CCL
CD

CAA
CSC

CCEC

UNIDADE 9:”A IGREXA CATÓLICA”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC

-  Expansión da 
igrexa, as primeiras
comunidades. 

-  As notas da Igrexa. 
-  O relato bíblico «A 

parábola dos 
xornaleiros da 
viña».

-  Espiritualidade do 
canto relixioso e 
sociabilidade.

-  O valor da 
solidariedade.

BLOQUE IV.
  1.  Comprender a 

expansión do 
cristianismo a 
través das 
primeiras 
comunidades 
cristiás.

  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 Paulo e explica
coas súas palabras a difusión
do cristianismo no mundo 
pagán. 

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE IV.
  2.  Xustificar que a 

Igrexa é unha, 
santa, católica e 
apostólica.

  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 

CCL,
CD,

CAA,
CSC
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apostolicidade da Igrexa.

BLOQUE IV.
  3.  Narrar o argumento 

e extraer unha 
ensinanza persoal 
do relato bíblico «A
parábola dos 
xornaleiros da 
viña».

  3.1.  Resume o argumento e a 
ensinanza que se extrae do 
relato bíblico «A parábola 
dos xornaleiros da viña».

  3.2.  Investiga coa Biblia sobre a 
misión da Igrexa.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE IV.
  4.  Desenvolver o 

sentimento de 
espiritualidade por 
medio dunha 
canción relixiosa e 
de sociabilidade.

  4.1.  Participa nun disco-fórum 
sobre o tema «Pescador de 
homes».

  4.2.  Avalía e reflexiona sobre o 
seu grao de sociabilidade e 
convivencia.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,

CSIEE

BLOQUE IV.
  5.  Experimentar o 

valor da 
solidariedade.

  5.1.  Analiza, toma conciencia e 
aplica o valor da 
solidariedade.

CCL,
CD,

CAA,
CSC
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CURSO: 4º E.S.O.

UNIDADE 1:”RELIXIÓNS UNIVERSAIS”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC

-  O desexo de atoparse 
con Deus.

-  As relixións: busca do 
sentido da vida.  

-  O relato bíblico «Rut, a 
estranxeira».

-  A espiritualidade da 
paz interior e o 
sentimento de busca 
de sentido.

-  O valor do diálogo.

BLOQUE I.
  1.  Resumir a vida e as 

ensinanzas de Buda.

  1.1.  Redacta datos sobre a 
vida e as ensinanzas 
de Buda.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE I.
  2.  Aprender e memorizar 

os principais trazos 
comúns das relixións.

  2.1.  Identifica e clasifica os 
trazos principais 
(ensinanza, 
comportamento e 
culto) das relixións 
monoteístas.

  2.2.  Busca información e 
preséntalle ao grupo 
as respostas das 
distintas relixións ás 
preguntas sobre o 
sentido da vida.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE I.
  3.  Investigar os valores 

que se propoñen no 
relato bíblico «Rut, a 
estranxeira».

  3.1.  Le e resume o 
argumento e a 
ensinanza do relato 
bíblico «Rut, a 
estranxeira».

  3.2.  Describe valores 
necesarios para 
mellorar situacións 
conflitivas actuais 
relacionadas coas 

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CEC
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relixións.

BLOQUE I.
  4.  Recapacitar sobre a 

paz nas relixións e a 
busca de sentido.

  4.1.  Recapacita e medita 
sobre a paz.

  4.2.  Participa en debates 
sobre a busca de 
sentido da vida.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CEC

BLOQUE I.
  5.  Reflexionar sobre o 

valor do diálogo.

  5.1.  Autoavalía a súa 
capacidade de 
diálogo.

CCL,
CAA,
CSC,
CEC

UNIDADE 2:”EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  Experiencia relixiosa e 
experiencia cristiá.

-  A experiencia cristiá, 
plenitude da 
revelación relixiosa.

-  O relato bíblico «Noé e
o diluvio universal».

-  Actitude relixiosa e 
éxtase relixiosa.

-  O valor de seguir un bo
mestre.

BLOQUE I.
  1.  Explicar en que 

consisten a 
experiencia relixiosa e 
a experiencia cristiá.

  1.1.  Define brevemente a 
experiencia relixiosa e 
a experiencia cristiá.

  1.2.  Describe a experiencia 
relixiosa de Xesús.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE I.
  2.  Comparar e distinguir a

intervención de Deus 
na historia dos 
intentos humanos de 
resposta á busca 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.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  3.  Enumerar os feitos e 

ensinanzas relixiosos 
do relato bíblico «Noé 
e o diluvio universal».

  3.1.  Resume o argumento e
a ensinanza que se 
extrae do relato 
bíblico «Noé e o 
diluvio universal».

  3.2.  Participa en debates 
sobre ensinanzas 

CCL,
CD,

CAA,
CSC
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presentes no texto.

BLOQUE I.
  4.  4. Descubrir a actual 

actitude relixiosa e 
experimentar o 
sentimento de éxtase 
relixiosa.

  4.1.  Analiza e reflexiona 
sobre a súa actitude 
relixiosa. 

  4.2.  Participa nun disco-
fórum sobre a 
contemplación.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE I.
  5.  Identificar a Xesús de 

Nazaret como o mellor
mestre para a vida.

  5.1.  Participa nun cine-
fórum sobre o valor 
de seguir un bo 
mestre.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

UNIDADE 3:”DEUS, HISTORIA E IGREXA”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  A fidelidade de Deus á 
alianza co ser humano. 

-  A dobre realidade da 
Igrexa na historia da 
Idade Moderna e da 
Idade Contemporánea.

-  O relato bíblico de «O 
profeta Xeremías».

-  O agradecemento e o 
sentimento de 
aproveitar o tempo.

-  O valor da fidelidade.

BLOQUE II.
  1.  1. Recoñecer e 

valorar as accións de 
Deus fiel ao longo da 
historia.

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

CCL,
CAA,
CSC

BLOQUE II.
  2.  Expresar a dobre 

dimensión, humana e 
divina e de acertos e 
erros, que se dan na 
vida da persoa e na 
historia da Igrexa.

  2.1.  Resume en que 
consiste a dobre 
realidade da Igrexa na
historia.

  2.2.  Extrae conclusións 
sobre a historia da 
Igrexa nos séculos XV 
a XXI.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE II.
  3.  Indicar a principal 

ensinanza moral e 
relixioso do relato 
bíblico «O profeta 
Xeremías».

  3.1.  Expresa o argumento e
principal ensinanza do
relato bíblico «O 
profeta Xeremías».

  3.2.  Toma conciencia e 
agradece os 
momentos da súa 

CCL,
CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC
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historia nos que 
recoñece a fidelidade 
de Deus.

BLOQUE II.
  4.  Reflexionar e 

experimentar a 
espiritualidade de 
agradecemento e o 
sentimento de 
aproveitar o tempo.

  4.1.  Dialoga sobre a 
dimensión espiritual 
do agradecemento.

  4.2.  Reflexiona sobre o 
sentimento de 
aproveitar o tempo.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE II.
  5.  Concienciarse sobre o 

valor da fidelidade.

  5.1.  Participa nun cine-
fórum sobre a 
fidelidade.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

UNIDADE 4:”O MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÜBLICA”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  A figura mesiánica do 
Servo de Iavé. 

-  Características da 
moral católica da vida 
pública.

-  O relato bíblico «A 
historia do rei Saúl».

-  A práctica da fe cristiá e
o sentimento de 
sufrimento. 

-  O valor do compromiso
social.

BLOQUE II.
  1.  Comparar e apreciar a 

novidade entre o 
Mesías sufridor e o 
Mesías político.

  1.1.  Identifica, clasifica e 
compara os trazos do 
Mesías sufridor e do 
Mesías político.

  1.2.  Esfórzase por 
comprender a 
novidade do Mesías 
sufridor como criterio
de vida.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE II.
  2.  Sintetizar as 

características da 
moral católica da vida 
pública.

  2.1.  Argumenta desde os 
principios da moral 
católica da vida 
pública.

CCL,
CAA,
CSC

BLOQUE II.   3.1.  Resume e extrae unha CCL,
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  3.  Describir as ensinanzas 
persoais e sociais que 
se poden extraer do 
relato bíblico «A 
historia do rei Saúl».

ensinanza do relato 
bíblico «A historia do 
rei Saúl».

  3.2.  Expón as calidades 
dun bo gobernante 
segundo a Biblia.

CD,
CAA,
CSC

BLOQUE II.
  4.  Valorar a importancia 

de practicar a fe e o 
sentimento de 
sufrimento.

  4.1.  Reflexiona ante 
dilemas morais que 
formula a vida 
pública.

  4.2.  Participa nun cine-
fórum sobre o 
sentido do 
sufrimento.

CCL,
CAA,
CSC

BLOQUE II.
  5.  Estimar o valor do 

compromiso social.

  5.1.  Aplica o método ver-
xulgar-actuar ante un 
problema actual da 
sociedade e a política.

CCL,
CAA,
CSC,
CSIEE

UNIDADE 5:”XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC

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

-  Compromisos para 
actualizar a misión de 
Xesús.

-  O relato bíblico «Xesús 
chama os primeiros 
discípulos».

-  Comunicación con 
Xesús e sentimento de 
entrega persoal.

-  O valor da crítica 
moral.

BLOQUE III.
  1.  Descubrir a iniciativa 

de Cristo para formar 
unha comunidade que 
orixina a Igrexa.

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

CCL,
CAA,
CSC

BLOQUE III.
  2.  Achar compromisos 

cristiáns para 
actualizar a misión de 
Xesús.

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

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE III.
  3.  Coñecer e apreciar o 

convite de Xesús a 

  3.1.  Resume e explica o 
argumento, as 
ensinanzas e a 

CCL,
CD,

CAA,
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colaborar na súa 
misión.

simboloxía da pesca 
milagrosa.

  3.2.  Le de xeito 
comprensivo un 
evanxeo, identifica e 
describe a misión 
salvífica de Xesús.

CSC,
CCEC

BLOQUE III.
  4.  Constatar e expresar 

como a comunicación 
con Xesús xera o 
sentimento de entrega
persoal.

  4.1.  Imaxina e expresa que 
lle comunicaría a 
Xesús.

  4.2.  Participa nun cine-
fórum sobre a 
entrega persoal.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE III.
  5.  Aprender a ver, xulgar 

e actuar cristiamente.

  5.1.  Describe como ser 
críticos e evitar ser 
manipulados polos 
medios de 
comunicación social.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CSIEE

UNIDADE 6:”XESUCRISTO, SACRAMENTOS E MATRIMONIO”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC

-  Os sacramentos e a súa
clasificación.

-  Características dos 
sacramentos da Igrexa 
católica e do 
sacramento do 
Matrimonio.

-  O texto bíblico «Canto 
ao amor cristián».

-  Poesía amorosa da 
Biblia e o sentimento 
de salvar o 
matrimonio.

-  O valor da coherencia 
persoal e cristiá.

BLOQUE III.
  1.  Resumir as principais 

características dos 
sacramentos da Igrexa 
católica.

  1.1.  Clasifica e define os 
sacramentos da 
Igrexa católica.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE III.
  2.  Sintetizar o sacramento

do Matrimonio e a súa
liturxia.

  2.1.  Describe en que 
consiste o sacramento
do Matrimonio e cal é
a súa liturxia.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE III.
  3.  Enumerar as 

características máis 
orixinais do amor 
cristián segundo o 

  3.1.  Le o texto bíblico do 
«Canto ao amor 
cristián» e expresa en 
que consiste este 
amor.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
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texto bíblico do 
«Canto ao amor 
cristián».

CCEC

BLOQUE III.
  4.  Expresar a 

espiritualidade 
amorosa e o 
sentimento de 
fortalecer o vínculo 
matrimonial.

  4.1.  Reflexiona e expresa 
creativamente a 
espiritualidade 
amorosa.

  4.2.  Participa nun cine-
fórum sobre como 
salvar un matrimonio.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE III.
  5.  Argumentar ante 

dilemas con 
coherencia persoal e 
cristiá.

  5.1.  Participa nun role- 
playing a partir dun 
dilema sobre o 
casamento.

CCL,
CAA,
CSC

UNIDADE 7: “IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

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

-  Características, 
fundamentos, 
principios éticos e 
comportamentos da 
moral católica da 
sexualidade humana.

-  Os relatos bíblicos de 
«A Creación do home e 
a muller».

-  Afectividade e 
sentimento de 
namoramento.

-  O valor do amor.

BLOQUE IV.
  1.  Sintetizar os trazos 

fundamentais da 
sexualidade humana.

  1.1.  Expón o que é a 
sexualidade humana. CCL,

CD,
CAA,
CSC

BLOQUE IV.
  2.  Resumir as 

características máis 
importantes da moral 
católica da 
sexualidade humana.

  2.1.  Describe as 
características máis 
importantes da moral
católica da 
sexualidade humana.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE IV.
  3.  Aplicar as claves para 

interpretar 
correctamente os 
dous relatos bíblicos 
de «A Creación do 
home e a muller» e 
indicar as súas 

  3.1.  Expresa o significado 
dos relatos bíblicos 
de «A creación do 
home e a muller».

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC
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ensinanzas.

BLOQUE IV.
  4.  Descubrir e valorar que

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

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

  4.2.  Expresa o seu 
sentimento cara a 
Cristo por medio 
dunha poesía.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE IV.
  5.  Discernir o verdadeiro 

amor.

  5.1.  Resolve un dilema 
moral relacionado co 
verdadeiro amor.

CCL,
CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

UNIDADE 8:”IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

-  Autoridade positiva e 
autoritarismo. 

-  A autoridade eclesial 
ao servizo da verdade. 

-  O relato bíblico 
«Susana, Daniel e os 
dous xuíces».

-  A verdade do ser 
humano e o 
sentimento de 
sinceridade.

-  O valor da verdade.

BLOQUE IV.
  1.  Diferenciar entre 

autoridade positiva e 
autoritarismo.

  1.1.  Define e diferencia os 
termos autoridade 
legal e xusta, 
autoridade moral e 
autoritarismo.

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

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE IV.
  2.  Distinguir que a 

autoridade está ao 
servizo da verdade.

  2.1.  Localiza e xustifica tres 
acontecementos da 
historia nos que a 
Igrexa defendeu a 
verdade do ser 
humano.

  2.2.  Recoñece e valora na 
Igrexa distintas figuras

CCL,
CD,

CAA,
CSC
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que son autoridade, 
polo servizo ou polo 
testemuño.

BLOQUE IV.
  3.  Expresar o argumento 

e a mensaxe relixiosa 
e moral do relato 
bíblico «Susana, 
Daniel e os dous 
xuíces».

  3.1.  Sintetiza o argumento 
e a mensaxe relixiosa 
do relato bíblico 
«Susana, Daniel e os 
dous xuíces».

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE IV.
  4.  Reflexionar sobre a 

defensa da verdade do
ser humano e a 
sinceridade.

  4.1.  Enumera 
acontecementos da 
historia nos que a 
Igrexa defendeu a 
verdade do ser 
humano.

  4.2.  Analiza o seu nivel 
persoal de 
sinceridade.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE IV.
  5.  Indagar sobre o valor 

da verdade.

  5.1.  Participa nun disco- 
fórum sobre a 
verdade.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

UNIDADE 9:”OS CRISTIÁNS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR”

Contidos Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables CC

-  A misión da Igrexa no 
mundo.

-  Características da 
civilización do amor 
que constrúen os 
cristiáns por todo o 
mundo.

-  O relato bíblico «O ceo 
novo e a terra nova».

-  Espiritualidade 

BLOQUE IV.
  1.  Resumir a misión da 

Igrexa e a súa relación 
co Reino de Deus.

  1.1.  Sintetiza por escrito en
que consiste a misión 
da Igrexa e a súa 
relación co Reino de 
Deus.

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE IV.
  2.  Relacionar a misión do 

cristián coa 

  2.1.  Investiga e debate 
sobre as iniciativas 
eclesiásticas do seu 
contorno que 

CCL,
CD,

CAA,
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ecolóxica e sentimento
de eternidade.

-  O valor de cambiar o 
mundo.

construción do 
mundo.

colaboran na 
construción da 
civilización do amor.

CSC,
CCEC

BLOQUE IV.
  3.  Indicar algunhas claves 

para interpretar 
correctamente o 
relato bíblico «O ceo 
novo e a terra nova».

  3.1.  Cumpre a ficha do 
relato bíblico «O ceo 
novo e a terra nova».

  3.2.  Responde afirmacións 
erróneas con 
argumentos propios.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

BLOQUE IV.
  4.  Desenvolver e 

vivenciar a 
espiritualidade 
ecolóxica e o 
sentimento de 
eternidade.

  4.1.  Explica a importancia 
de valorar cada 
persoa, cada cousa e 
cada momento.

  4.2.  Participa nun cine-
fórum sobre a vida 
eterna.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

BLOQUE IV.
  5.  Comprender o valor de

cambiar o mundo.

  5.1.  Interioriza e enumera 
comportamentos 
necesarios para 
cambiar o mundo.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

2º de BACHARELATO

UNIDADE 1:”O DESCUBRIMENTO MÁIS IMPORTANTE”

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC
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-  A orixen do 
concepto de 
«persoa».

-  Definición de 
persoa.

-  Ser persoa.

-  O personalismo 
como corrente de 
pensamento a favor
da persoa humana.

BLOQUE I. ANTROPOLOXÍA 
CRISTIANA. 

  1.  Recoñecer e apreciar o 
carácter sexuado da 
persoa e a súa 
importancia para 
construirá súa identidade.

  1.1.  Comprende e respeta 
o significado bíblico da
afirmación «home e 
mujer os creou».

  1.2.  Valora a diversidade 
sexual según a 
proposta cristiá.

  1.3.  Adopta unha postura 
crítica ante propostas 
culturais contrarias á 
afirmación bíblica.

CCL

CMCT

CD

CAA

CEC

UNIDADE 2:”SER PERSOA, PARA QUE?”
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Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A importancia da  
dignidade do ser 
humano e a  súa 
desprotección.

-  O mundo actual e a 
cuestión bioética.

-  As diversas 
incomprensións 
actuais respecto á  
vida.

-  Vida e dignidade, 
duas realidades 
inseparables.

BLOQUE  I.  ANTROPOLOXÍA
CRISTIÁ.

  2.  Comprender e respetar os
principios fundamentais 
da  Iglesia respecto á 
vida.

  2.1  Coñece eexplica os 
diferentes problemas 
bioéticos relacionados 
coa orixen, o 
desenvolvemento e o 
final da vida.

  2.2  Posue argumentos para
defender ou dar razóns
desde a posición cristiá
ante situacións reais 
ou supostas que se 
propoñen en clase.

  2.3.  Explica a razón 
profunda que ten a 
Igrexia para considerar
fundamental o respeto 
á vida.

CCL

CAA

CSC

SIEP

CEC

UNIDADE  3:”UN  CAMIÑO  POR  ONDE  ANDAR:  A  DOUTRINA

SOCIAL DA IGREXA”

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A DSI, a persona e 
os seus dereitos.

-  A DSI e a vida.

BLOQUE II. DOUTRINA 
SOCIAL Da IGREXA. 

  1.  Recoñecer e apreciar o 
cambio que a Doutrina 
Social da Igresxa otorga ä
lpersona a á vida.

  1.1  Propone proyectos o 
soluciones que podrían
llevarse a cabo en las 
políticas nacionales o 
internacionales para 
hacer el mundo más 
humano.

  1.2.  Entiende, valora y 
conoce el papel de los 
cristianos en la vida 
pública.

  1.3.  Adopta una postura 
crítica y respetuosa 
ante las diferentes 

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

CEC
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opciones políticas.
-  A DSI e o traballo.

-  A DSI e as relacións
internacionais.

-  A DSI e a 
economía.

-  A DSI, guía do 
actuar cristián.

  2.  Deducir as consecuencias
que implica a Doutrina 
Social da Igrexia no 
traballo, as relacións 
internacionais e a 
economía.

  2.1  Descubre, valora e 
xustifica o sentido 
humanizador que ten o
traballo.

  2.2.  Entende o papel da 
economía e adopta 
unha postura crítica 
ante os diversos 
modelos económicos.

  2.3.  Valora todos os 
intentos que se 
fomenten sobre o 
diálogo e o respeto 
para alcanzar a paz e a
cooperación.

CCL

CD

CAA

CSC

CEC

UNIDADE 4:”HUMANIZAR A CIENCIA E A TÉNICA”

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Un mundo de 
ciencia e de técnica.

-  Os límites da 
ciencia.

-  Aportacións dos 
investigadores 
cristiáns á ciencia e 
á técnica no 
contexto actual.

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE A RAZÓN, A CIENCIA
E A FE.

  1.  Recoñecer o valor social 
das aportacións realizadas
polos investigadores 
cristiáns.

  1.1.  Selecciona, estudia e 
expón a biografía  dun 
investigador cristián 
resaltando as  súas 
aportacións ó ámbito 
da ciencia e a técnica.

  1.2.  Coñece e valora o 
aprecio e o 
recoñecemento da 
Igresxa pola ciencia.

  1.3.  Coñece e valora o 
aprecio e o 
recoñecemento da 
Igresxa pola 

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

CEC
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tecnoloxía.

UNIDADE 5:”EU TEÑO DEREITOS”

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A acción 
evanxelizadora da 
Igrexa e a 
promoción dos 
dereitos humanos.

BLOQUE IV. A IGREXA 
XERADORA DE CULTURA Ó 
LONGO DA HISTORIA. 

  1.  Recoñecer os esforzos 
que a Igrexa ten realizado 
ao longo dos séculos para 
que se respete a 
dignidade do ser humano 
e os seus dereitos.

  1.1  Nomea e explica 
situacións históricas 
nas que a Igrexa 
defendeu con 
radicalidade ó home e 
xustifica a elección 
realizada.

  1.2.  Coñece  e acepta as 
limitacións existentes 
na Declaración 
Universal dos Dereitos 
Humanos.

  1.3.  Esfórzase por levar á  
práctica no seu 
ambiente cotián os 
DDHH reforzándoos 
cun coñecemento 
práctico do evanxeo.

CCL

CD

CCA

SIEP

CEC

UNIDADE 6:”A FE ESTÁ DE MODA”
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Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A expresión da fe 
xenera beleza a 
través da arte.

BLOQUE IV. A IGREXA 
XERADORA DE CULTURA Ó 
LONGO DA HISTORIA. 

  2.  Comprender que algunhas
creacións culturais son 
expresión da fe.

  2.1.  Selecciona obras de 
arte, investiga sobre o 
autor e descubre o seu
sentido relixioso. 
Confecciona un 
material creativo que 
permita coñecer a eses
artistas.

  2.2.  Entende e valora a 
relación existente entre
arte e fe.

  2.3.  Analiza e valora a 
presencia dos temas 
relixiosos e sociais no  
cine.

CCL

CD

CCA

CSC

CEC
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COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 2º DE ESO

SOCIAL E CIDADÁ

 Reflexionar  sobre  o  verdadeiro  significado  do  que  representa  para  os  crentes  o

diálogo co seu Deus e educar no respecto á práctica dos diferentes cultos.

 Saber transmitir  o dereito á liberdade relixiosa e asumir os diversos modelos de

comportamento que proponen as relixións para a vida pública e social.

 Fomentar a práctica de comportamentos solidarios e de ecoloxía integral.

APRENDER A APRENDER

 Fomentar a investigación sobre as relixións, a súa terminoloxía e as súas liturxias.

 Utilizar o diálogo, a argumentación e o debate no intercambio de ideas.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

 Fomentar a autoestima ante o descubrimento e a análise da ectitude relixiosa e saber

utilizar críticamente os medios de comunicación social.

 Elaborar  un  pensamento  propio  sobre  as  relixións  informándose,  e  aprender  a

diferenciar entre opinión, información e formación.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

 Utilizar sistemáticamente o debate para dialogar sobre a realidade da experiencia

relixiosa.

 Exercitar a opinión crítica, por escrito e verbalmente, sobre os datos atopados nas

investigación desenvolvidas.

 Comprender,  analizar  e  avaliar  as  mensaxes  de  diversas  fontes;  en  especial,  da

publicidade e os medios de comunicación.
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CULTURAL E ARTÍSTICA

 Saber recoñecer e valorar a variedade das achegas artísticas do mundo Cristián.

 Valorar a achega temática das diversas relixións do mundo ás diferentes técnicas e

estilos artísticos.

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO

 Coñecer  e  valorar  críticamente  a  información  dos  medios  de  comunicación  e

colaborar no desenvolvemento dun xornal no propio centro de estudos.

 Defender o consumo responsable e valorar o respecto pola natureza.

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 4º DA ESO

SOCIAL E CIDADÁ

 Dialofar e saber recoñecer os verdadeiros valores democráticos, como cidadáns e

como cristiáns.

 Reflexionar e fomentar a práctica de comportamentos solidarios ante o consumo e

os dilemas morais do tráfico.

APRENDER A APRENDER

 Fomentar o interese e o coñecemento sobre a xenealoxía e a historia da Igrexa, así

como as súas achegas universais á cultura, á arte, á ciencia e á moral.

 Saber recoñecer as achegas e a presenza dos valores cristiáns nos comportamentos

sociais,  símbolos,  valores,  presentes  na  realidade  de  Europa  e  do  mundo

contemporáneo.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL

 Analizar sobre a actitude persoal e social que se mantén ante a Igrexa, e reflexionar
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sobre o grao de aplicación que realizamos das súas ensinanzas na nosa vida persoal

e social.

 Fomentar  a  autoestima  ante  o  recoñecemento  do  desenvolvemento  da

espiritualidade e a fe cristiá, e sabelo trasmitir desde as tecnoloxías da información e

comunicación.

 Reflexionar acerca das dúbidas que existen sobre a fe en Deus e saber descubrir e

elaborar  as  nosas  propias  respostas  a  esas  interrogantes  seguindo  os  valores  da

Igrexa.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

 Utilizar sistemáticamente o debate para dialogar sobre o carisma de santidade que

recoñece a Igrexa en certas persoas, sobre o significado do nacemento de Xesús, e

sobre que é necesario para descubrir e dialogar con Deus.

 Exercitar  a opinión crítica,  por escrito e verbalmente,  acerca da información que

recibimos dos medios de comunicación sobre a responsabilidade e culpabilidade no

tráfico,  sobre  as  relixións  monoteístas,  e  sobre  os  conceptos  de  evolución  e  de

creación.

 Comprender, analizar e avaliar os principais feitos da historia da Igrexa e o valor

artístico universal dos obxectos artísticos cristiáns.

CULTURAL E ARTÍSTICA

 Saber investigar e valorar as achegas artísticas do mundo Cristián na orixe da arte

paleocristiá e no desenvolvemento artístico do Renacemento, o Barroco, o Gótico e

a arte actual.

 Valorar as achegas realizadas á cultura universal por parte da Igrexa católica, así

como  saber  recoñecer  e  apreciar  a  función  de  conservación  e  revitalización

realizada  pola Igrexa para coas tradicións  culturais  como a música relixiosa  e a

poesía mística.

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO

 Coñecer e valorar críticamente o culto ás imaxes da Igrexa católica que se fai nos
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diferentes lugares da xeografía española.

 Saber comprender e valorar, desde o respecto, as semellanzas e diferenzas entre as

Igrexas cristiás, así como identificar a súa implantación xeográfica e a súa presenza

nos medios de comunicación social.

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA BACHARELATO

 Comunicación Lingüística:  Comprender o significado dos textos escritos e orais;

usar o vocabulario axeitado e as normas ortográficas e gramaticais.

 Tratamento da información e competencia dixital: Empregar distintas fontes para a

búsqueda de información.

 Aprender a aprender: Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigurosa

dos contidos.

 Social e cidadá: Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

 Autonomía e iniciativa persoal: Optimizar o uso de recursos materiais e persoais

para a consecución de obxectivos.

 Cultural e artística: Elaborar traballos e presentación con sentido estético.
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GRAO MÍNMO DE CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS

GRAO MÏNIMO PARA 2º DE E.S.O.

 Identifica-los  rasgos esenciais  da Igrexa  como pobo de  Deus,  para  formarse  un

comportamento claro do seu ser, da súa misión e organización, tomando conciencia,

ó mesmo tempo, das raíces cristiás da nosa cultura.

 Recoñece-la forza expresiva dos símbolos na vida humana para descubri-lo sentido

e finalidade dos Sacramentos na vida da Igrexa.

 Descubri-lo camiño que Xesús ofrece a todo home e muller para participar no reino

de Deus e facelo crecer no mundo, profundizando nos criterios propios da moral

católica.

 Contrasta-las opcións e actitudes que configuran a propia vida cos valores e normas

que xurden do Evanxeo, para actuar en consecuencia.

 Relacionar  todo elo coa  persoa humana e a  súa dignidade,  para  fundamenta-los

criterios propios de responsabilidade nos comportamentos solidarios da convivencia

social, con base na fe cristiá.

GRAO MÏNIMO PARA 4º de E.S.O.

 A través da interpretación da Biblia, comprender qué é a fe cristiá e valorala como o
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mellor camiño para descubrir a Deus.

 Valora-lo que supuxeron as grandes relixións á cultura, ó arte e ó desenvolvemento

integral  das  persoas,  encadrando  nas  mesmas  ó  Deus  cristián  en  toda  a  súa

magnitude.

 Explica-las principais manifestacións da relixiosidade e o seu significado na vida

cristiá e os seus compromisos coa sociedade.

 Comprende-la dimensión moral da existencia humana, detectando, ó mesmo tempo,

os  valores  dominantes  na  sociedade  actual  e  contrastalos  cos  principios

fundamentais da moral cristiá.

 Recoñece-las aportacións que a Igrexa fai á humanidade no campo da acción social

e o progreso dos pobos, no mundo actual

GRAO MÍNIMO PARA BACHARELATO

 Observar, analizar e valora-los rasgos que definen ó ser humano, o humanismo e os

humanismos,  buscándolle  un  sentido  á  vida,  baseándose  nas  experiencias  vitais

propias e na doutrina da Igrexa, para mellor comprende-la dimensión relixiosa do

ser humano.

 Analizar algúns mitos antigos e relatos bíblicos sobre a creación, orixen e destino do

mundo, cotexándoos cos coñecementos científicos e filosóficos.

 Tomar conciencia do sentido do mal no mundo, coñecendo a interpretación bíblica

do mesmo e relacionándoo co plan salvador de Deus, seguindo as bases da moral

cristiá.

 Profundizar  nos  problemas  morais  e  sociais  do noso tempo e aportar  solucións,

seguindo a doutrina social da Igrexa.

 A partires  das  vivenzas  individuais  da  fe,  dúbidas  e  incertidumes,  descubri-las

características verdadeiras da mesma, atopándolle a súa razón de ser e a súa gran

dimensión cultural.

MATERIAL DE APRENDIZAXE
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Para a área de Relixión Católica,  este departamento seleccionou como libros de texto e

consulta os seguintes:

2º de E.S.O.: Relixión Católica. Edt. Anaya. Ano de implantación: 2016-17

                                  Autor: Valero Crespo

                                  ISBN: 978-84-698-1054-5

4º de E.S.O.: Relixión Católica. Edt. Anaya.Ano de implantación: 2016-17

                                  Autor: Valero Crespo

                                  ISBN:978-84-698-1258-7

PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE

AVALIACIÓN

En todas as unidades didácticas os procedementos e instrumentos de avaliación serán:

o Proba escrita

o Libreta do alumno/a

o Diario do profesor/a

o Observación directa

o Libro de texto

o Libro dixital

o Exercicios prácticos na aula

ESO

 Criterios  para  determinar  as  cualificacións  trimestrais:  A  cualificación  de  cada

trimestre  será o resultado da suma das cualificacións  obtidas  polo alumno/a nos

seguintes apartados de acordo coa ponderación proposta para cada un deles.

 Instrumentos de avaliación: 

a) Proba escrita (exame) que constará de 10 preguntas e valorarase de 0 a 10

puntos. Ponderación: 80%.

b) Exercicios  realizados  na  aula  e  no  caderno  de  clase.  Valorarase:

puntualidade,atención, participación,presentación . Ponderación: 20%.
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 Con respecto á cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais.

        BACHARELATO

 Criterios  para  determinar  as  cualificacións  trimestrais:  A  cualificación  de  cada

trimestre  será o resultado da suma das cualificacións  obtidas  polo alumno/a nos

seguintes apartados de acordo coa ponderación proposta para cada un deles.

 Instrumentos de avaliación: 

a)  Proba escrita (exame) que constará de 10 preguntas e valorarase de 0 a 10

puntos. Ponderación: 80%.

b) Exercicios  realizados  na  aula  e  no  caderno  de  clase.  Valorarase:

puntualidade,atención, participación e presentación. Ponderación: 20%.

 Con respecto á cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais.

RECUPERACIÓN DE PENDENTES

ESO

Con respecto ós alumnos/as que non superen a materia durante o curso académico terán que

recuperala  no  período  do  6  ao  22  de  xuño,  mediante  a  realización  dun traballo  sobre

algunha parte da materia que a profesora da mesma considere oportuna.

En canto ós alumnos/as que pasen ó curso seguinte coa materia suspensa do curso anterior,

consideraráselle aprobada se acada os obxectivos correspondentes ó curso no que se atope.

BACHARELATO

En  canto  ao  alumnado  de  Bacharelato  que  non  superen  a  materia  na  avaliacio� n

ordinaria (  6 de xun� o)  tera�n que facelo na avaliacio� n extraordinaria (23 de xun� o)

mediante a realizacio� n dun traballo sobre algunha parte da materia que a profesora lle

indique.
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TEMPORALIZACIÓN/ SECUENCIACIÓN

Temporalización ESO:

1ª Avaliación (13 semanas aproximadamente; 1 sesión semanal)

Temas 1 a 3: 9 sesións

Examen: 1 sesión

Cine –forum: 3 sesións

2ª avaliación (12 semanas aproximadamente; 1 sesión semanal)

Temas 4 a 6: 8 sesións

Examen: 1 sesión

Cine-forum: 3 sesións

3º Avaliación (9 sesións aproximadamente)

Temas 7 a 9: 8 sesións

Examen : 1 sesión

Temporalización Bacharelato:

1ª Avaliación

Temas 1 e 2 (9 sesións)

Examen: 1 sesión

Cine-forum: 3 sesións

2ª Avaliación

Temas 3 e 4 (8 sesións)

Examen (1 sesión)

Cine-forum( 3 sesións)

3ª Avaliación

Temas 5 e 6 (8 sesións)

Examen: 1 sesión
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METODOLOXÍA  DIDÁCTICA

A  metodoloxía  didáctica  debe  basearse  no  modelo  de  ensinanza-aprendizaxe  e  nas

aportacións da pedagoxía e didáctica relixiosa..

o Os principios metodolóxicos deben ter en conta os seguintes aspectos:

o O proceso psico-evolutivo dos alumnos/as.

o Os centros de interés dos alumnos/as.

o As narracións bíblicas, as historias da vida diaria e a literatura infantil e xuvenil.

o A interdisciplinariedade con outras áreas: Historia, Lingua e Literatura, Arte;etc.

o O diálogo da fe cristiana coa cultura actual.

o A diversidade de actividades.

o A capacitación do alumnado para ver, xuzgar e actuar sobre sí mesmos, os demais, a

sociedade e o medio ambiente.

TEMAS TRANSVERSAIS
Traballaremos  en  cada  curso  os  mesmos  elementos  transversais  porque  son

valores irrenunciables no ensino da Relixión Católica pero,  loxicamente,  adaptados ao

nivel de cada grupo e, dentro de cada grupo, axeitados ás necesidades do alumnado pois

hai  graduacións  diversas  no  desenvolvemento  dos  estudantes.   Os  elementos

transversais coa súa concreción son:

1 e 2. Comprensión Lectora e á Expresión oral e escrita

-As habituais prácticas do Plan Lector do Centro.

-Practicar constantemente estes dous elementos tanto na lectura de textos bíblicos como

de documentos tanto en medios dixitais como en papel.

-Escoitar, dialogar, debater e expresar con total respecto nas interaccións entre iguais e

co profesor/a.

3. Comunicación Audiovisual

-Dialogar, debater e expoñer temas, xuízos e opinións, respectando as regras propias do
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intercambio comunicativo e procurando non ferir a sensibilidade dos demais, adquirindo

unha actitude critica construtiva ante as crenzas, ideoloxías e maneira de ser dos demais.

-Buscar solucións para chegar a aceptar e valorar aos demais e chegar a superar os

conflitos que xorden nas relacións cotiás analizando posturas e actitudes que favorecen o

vivir en paz: diálogo, aceptación, respecto, perdón.

4. Educación nas tecnoloxías da comunicación e información

-Tomar conciencia dos beneficios e das vantaxes que nos achega a tecnoloxía, favorecer

o progreso e responsabilizarnos para que este continúe para ben da humanidade.

-Valorar os beneficios que achega a tecnoloxía da información e valorar todos aqueles

adiantos tecnolóxicos e científicos que axudan á realización da persoa e ó benestar da

sociedade.

-Descubrir e valorar as persoas que colaboran coa creación a través dos descubrimentos

e avances tecnolóxicos e científicos.

5. Emprendemento

-Valorar os produtos con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional

e equilibrada.

-Descubrir e analizar a influencia que os medios económicos teñen sobre as persoas en

relación coa sociedade  e tomar unha postura crítica ó respecto.

-Analizar  feitos  que  fan  referencia  á  sociedade  desde  unha  visión  cristiá.  Coidar  e

favorecer todo o que axude a unha repartición equitativa dos bens da terra.

6. Educación cívica:

-Descubrir os valores que xorden do Evanxeo e que comprometen o cristián a colaborar

no ben da sociedade e adquirir actitudes solidarias e comprometidas.

-Analizar  o  grao  de  responsabilidade  persoal  e  doutras  persoas  ante  a  familia,  a

sociedade, o mundo e a Creación.

-Recoñecer os valores éticos e morais que existen nas diversas relixións, valoralos e facer

un paralelismo cos que xorden do Evanxeo de Xesús.

-Descubrir a maneira de colaborar xuntos na edificación da sociedade e valorar o labor da

Igrexa e doutras institucións que colaboran desinteresadamente no ben dos demais.

-Reflexionar e analizar as causas que provocan situacións de marxinación e de inxustiza

social e chegar a sensibilizarse ante as necesidades e ante os problemas dos demais.
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7. Prevención de violencia.

-Interesarse  por  coñecer,  respectar  e  apreciar  os  compañeiros  e  compañeiras

independentemente do seu sexo e da súa aparencia.

-Colaborar con todas as persoas sexan dun ou doutro sexo.

-Analizar o grao de aceptación ou rexeitamento que existe cara ás persoas de distinto

sexo e buscar solucións ó respecto.

-Amosar  unha  actitude  crítica  ante  situacións  nas  que  se  produza  calquera  tipo  de

discriminación por razón de sexo.

-Descubrir e rexeitar as posturas extremas (machismo e feminismo) e valorar os demais

indiscriminadamente.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Os alumnos/as son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, coñecementos

previos, experiencias, etc; por todo isto, se fai necesaria unha educación para a diversidade.

Aínda que os meus alumnos/as son bastante homoxéneos en canto ás súas capacidades de

aprendizaxe, procuro ter unha atención máis individualizada e personalizada con aqueles/as

alumnos/as que presentan algún tipo de dificultade.

As medidas adoptadas son:

o Preparación de exercicios e tarefas máis sinxelos e acorde coas súas capacidades.

o Reforzo pola miña parte, prestándolles máis atención.

o Normalmente  tódolos  meus  alumnos/as   acadan,  sen  dificultade,  os  obxectivos

esixidos.

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E

EXTRAESCOLARES
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Dentro  das  actividades  complementarias  e  extraescolares,  o  Departamento  de  Relixión

Católica contempla as seguintes:

o Proxección de películas sobre temas relativos á asignatura.

o Unha  vez  vista  a  película  realízase  unha  sesión  de  Cine-Forum  na  que  os

alumnos/as deben responder a unha serie de preguntas elaboradas pola profesora, e

logo terá lugar un debate sobre o tema.

o Terase en conta a atención prestada á película, o respeto co que se trate o tema, o

respeto  ós  compañeiros/as  que  opinen  de  distinto  xeito  ó  noso,  os  turnos  de

palabras, etc.

o Realización  de  actividades  complementarias  a  cada  unidade  didáctica,  tanto  de

reforzo  como  de  ampliación.  Aquí  inclúense:  sopas  de  letras,  encrucillados,

preguntas de verdadeiro ou falso, completar mapas conceptuais sobre a unidade a

tratar, etc.

PLAN  DE  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE

ENSINANZA E DA  PRÁCTICA  DOCENTE
O profesor avaliará os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente en relación
co logro dos obxectivos do currículo, e tamén en relación ás necesidades educativas do
centro e ás características específicas dos alumnos.
Os resultados da avaliación da aprendizaxe dos alumnos/as e do proceso de ensinanza
servirán para modificar aqueles aspectos da práctica docente e do proxecto curricular que
se detectaron como pouco axeitados ás características dos alumnos/as e ó contexto do
centro.
A avaliación do proceso de ensinanza e da práctica docente deberá incluír os seguintes
elementos:

o A organización e aproveitamento dos recursos do centro.
o As relación entre profesores e alumnos e entre os mesmos profesores, así como a

convivencia entre os alumnos/as.
o A coordinación entre os órganos e persoas responsables do centro.
o A relación cos pais ou titores legais.

Utilizaremos  a  seguinte  táboa  de  procedementos  para  valorar  o  axuste  entre  a
Programación Didáctica e os resultados:
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ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS
ACADÉMICOS

PROPOSTAS
DE MELLORA

Preparación da clase e 
os materiais didácticos

Hai coherencia entre o programado e o 
desenvolvemento da clase.
Existe unha distribución temporal 
equilibrada.
Adecúase o desenvolvemento da clase ás 
características do grupo.

Utilización dunha 
metodoloxía adecuada

Tivéronse en conta aprendizaxes 
significativas.
Considérase a interdisciplinariedade (en 
actividades, tratamento dos contidos etc.).
A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do 
alumno/a.
A metodoloxía inclúe o traballo de 
competencias e intelixencias múltiples.

Regularización da 
práctica docente

Grao de seguimento dos alumnos.
Validez dos recursos utilizados na clase 
para as aprendizaxes.
Os criterios de promoción están acordados 
entre os profesores.

Avaliación das 
aprendizaxes e 
información que deles 
se dá aos alumnos e ás 
familias

Os estándares de aprendizaxe avaliables 
atópanse vinculados ás competencias, 
contidos e criterios de avaliación.
Os instrumentos de avaliación permiten 
rexistrar numerosas variables da 
aprendizaxe.
Os criterios de cualificación están 
axustados á tipoloxía de actividades 
planificadas.
Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer:
- Aos alumnos.
- Ás familias.

Utilización de medidas 
para a atención á 
diversidade

Adóptanse medidas con antelación para 
coñecer as dificultades de aprendizaxe.
Ofreceuse resposta ás diferentes 
capacidades e ritmos de aprendizaxe.
As medidas e recursos ofrecidos foron 
suficientes.
Aplícanse medidas extraordinarias 
recomendadas polo equipo docente 
atendendo os informes psicopedagóxicos.

PLAN LECTOR E PLAN LINGÜÍSTICO
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Nesta  asignatura  enténdese  o  hábito  de  lectura,  e  todo  o  que  del  se  deriva,  como  o

instrumento  imprescindible  para  abordar  calquera  outro  reto  educativo.Por  iso  na

programación propóñense técnicas básicas de expresión oral e escrita, como as seguintes:

o Desenvolver a comprensión lectora co argumento dalgunha historia ou texto bíblico.

o Expresarse  por  escrito  con  corrección,  coherencia,  cohesión  e  adecuación,

utilizando  as  regras  gramaticais  e  as  normas  ortográficas  escribindo  unha carta,

creando unha historia imaxinaria, e respondendo ás preguntas sobre diversos textos.

o Expresarse verbalmente con corrección e coherencia sobre noticias e datos extraídos

da prensa e sobre o dereito de liberdade relixiosa nas leis.

o Ler, consultar e empregar axeitadamente os termos específicos dos contidos, etc.

INCORPORACIÓN DAS TICS (Tecnoloxías da Información e

da Comunicación)

A  miña  programación  integra,  en  cada  unha  das  unidades  didácticas  (no  apartado  de

“competencias”),de  forma  sinxela  e  próxima,  propostas  de  uso,busca  e  elaboración  de

información con novas tecnoloxías.

Asemade, os libros de texto dos alumnos/as inclúen un CD-ROM con propostas didácticas

para cada unha das unidades.

Por outra  banda,  cada unha das  unidades  didácticas  dos  libros  de texto  facilitan  varias

direccións de páxinas web para consultar en internet temas referidos á asignatura.

A incorporación das TICS na asignatura de Relixión ten a finalidade de desenvolver as

competencias  de  investigar  en  internet  ó  mesmo  tempo  que  os  alumnos/as  aprenden

xogando.  Os rapaces/as  utilizan  internet  como fonte  de  información  e  motivación  para

afondar na comprensión integral da asignatura de Relixión Católica.
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Padrón, setembro de 2022

Xefa do departamento de Relixión Católica

Mª Victoria Montes Pérez
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