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1) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Contexto socioeconómico

O  centro  para  o  que  está  deseñada  esta  programación  é  un  Instituto  de  Educación
Secundaria situado nun concello duns 22.000 habitantes. Atópase a medio quilómetro do centro
urbano,  o que implica un certo illamento en relación á vida social  do concello.  Hai un número
aproximado de 400 alumnos, a maioría procedentes do núcleo urbano.
As unidades familiares teñen como media catro membros (pai, mai e dous fillos), aínda que hai un
alto porcentaxe de familias nas que os alumnos conviven cos seus avós. A actividade dos pais
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 pais
desempregados.

Contexto cultural

A localidade na que está situado o centro  conta cun teatro e un cine (con dúas salas de
proxección), con programación habitual e outras específicas para escolares, en colaboración cos
centros  educativos.  Existe  tamén  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, a
biblioteca, a aula de Arte e dúas aulas para facer desdobres (todas elas con ordenadores e canón
de proxección). 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, este ano cun sistema de consulta e reserva
telemáticas. 

No centro impártense os catro cursos de E.S.O., con tres grupos en cada curso (agás en 4º
no que este curso hai dous), e os dous de Bacharelato, con tres grupos en 1º e catro en 2º. O
horario lectivo é o seguinte: tódalas mañás de 8h 45´  a 14h 25´, e a tarde do martes de 16h 30´ a
18h 10´ e a tarde do mércores, no mesmo horario que a do martes. A duración do período de clase,
tanto pola mañá coma pola tarde, é de cincuenta minutos.

2) OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA

- ESO:

Segundo a Resolución de 11 de febreiro de 2015 (Disposición 1849.  BOE nº 47 de 2015)  os
obxectivos para Educación Secundaria Obrigatoria son os seguintes:

1.  Educar a dimensión transcendente e relixiosa, e iso, desde a experiencia humana e «desde» e
«para» a vida persoal, social, relixiosa e ambiental.
2.  Favorecer a maduración e o desenvolvemento integral da personalidade do alumnado desde
unha educación humanista, relixiosa e católica de calidade.
3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida desde unha educación en valores e virtudes
humanas, morais, cívicas, democráticas, relixiosas e cristiás.  
4. Presentar a visión cristiá da persoa e da historia, desde a realidade cotiá,  o respecto e en
diálogo coas principais relixións, antropoloxías e cosmovisións de hoxe.    
5. Ofrecer a cultura relixiosa e a mensaxe cristián-católica en diálogo con testemuños de persoas
exemplares e problemas e interrogantes do mundo actual.   
6.  Educar a dimensión cívica e moral desde a aplicación de testemuños exemplares,  valores,
virtudes e compromisos para resolver problemas humanos e sociais.  
7. Desenvolver unha ensinanza-aprendizaxe da relixión que promova a apertura ao Misterio, ao



sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e á educación na fe.   
8. Promover as competencias necesarias para darlle un sentido pleno á vida e elaborar respostas
de sentido último ante as dificultades máis existenciais e cotiás.
9. Educar na participación social e na práctica de compromisos solidarios que melloren o medio,
as relacións interpersoais e a vida pública.
10.  Valorar  a  intelixencia  espiritual  para  fortalecer  o  mundo  interior  do  alumnado  e  a  súa
capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, relaxación, paz interior...
11. Favorecer o diálogo e a crítica construtiva entre as mensaxes relixiosas e cristiás e a actual
cultura audiovisual, especialmente a da televisión e as TIC.
12. Desenvolver a dimensión humanista e cívica do alumnado desde a ética universal dos dereitos
humanos e a doutrina social da Igrexa católica.
13. Educar a intelixencia emocional para elixir e fortalecer os mellores sentimentos, e así ser máis
feliz con un mesmo, con Deus, cos demais e coa natureza.   
14. Coñecer a Relixión e Moral Católica desde as TIC, a investigación, a aprendizaxe cooperativa
e a participación en equipos de traballo.
15. Ofrecer unha ensinanza integral da Biblia, promovendo a cultura bíblica e a aplicación das
súas ensinanzas para ser máis feliz na vida persoal e social.   

- Bacharelato:

1. Incorporar o saber da fe no conxunto dos demais saberes, dado o carácter científico do ensino da
relixión.
2.  Recoñecer  a importancia  e universalidade do fenómeno relixioso nas diferentes culturas,  en
particular do cristianismo.
3. Asimilar, desenrolar e cultivar a dimensión relixiosa do home como ser aberto á transcendencia.
4. Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá dende as fontes bíblicas e doutrinais da
Igrexa.
5. Descubrir o sentido da dignidade do ser humano, partindo da súa creación, o valor da súa vida e
a súa transcendencia.
6. Analizar a relación da fe coa cultura actual, valorando a súa achega mutua.
7. Coñecer os elementos básicos da Doutrina Social da Igrexa católica, para interpretar á súa luz a
realidade socio-económica do mundo.
8. Recoñecer os contidos éticos da mensaxe cristiá e sabelos aplicar na construción da sociedade.
9. Analizar os valores do cristianismo, contrastándoos cos valores dos humanismos do noso tempo.
10. Adquirir unha actitude de respecto e valoración cara ás persoas de diversa cultura e ideoloxía, a
fin de construír mediante o diálogo unha convivencia en paz e concordia.
11.  Descubrir  o  significado  profundo  da  actividade  humana,  como  manifestación  da  propia
dignidade, aplicando os criterios cristiáns á actividade laboral.
12. Coñecer os servizos que a Igrexa aporta ó mundo contemporáneo e o seu sentido.
13. Espertar o sentido crítico ante os medios de comunicación e aplicarlles os criterios e xuízos de
valor evanxélicos.
14. Conseguir progresivamente unha síntese coherente e vital da mensaxe cristiá que lles sirva
para dialogar con outras confesións relixiosas e a cultura contemporánea.

      



3) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN
QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE
FORMAN PARTE DOS PERFÍS DE COMPETENCIAIS:

O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Secun-
daria 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 com-
petencia 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 académi-
ca 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

1ª) Comunicación lingüísti-
ca (CCL)

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

-Interpreta  e  comprende
diversos  textos  relixiosos
cada un desde o seu  xé-
nero  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  aprendi-
zaxe

2ª)  Competencia  matemática  e  competen-
cias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía
(CMCCT)

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

-Aplica o razoamento dedutivo ás cren-
zas  relixiosas,condutas  e  consecuen-
cias  e emprega o razoamento indutivo
partindo  da  observación  da  realidade
para formular principios relixiosos.

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

3.3. Competencia dixital (CD)

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  aprendi-
zaxe

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

-Intercambia información e ide-
as relixiosas mediante a Rede.

-Aplica  criterios  para  a  selec-
ción da información relixiosa e
utiliza  os instrumentos  axeita-
dos 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  aprendi-

zaxe

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

-Transforma a información relixiosa en
coñecemento propio.

-Aplica coñecementos relixiosos a dife-
rentes situacións e contextos.

-Atopa e usa canles para canalizar as
capacidades persoais tanto na comuni-
dade 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  aprendi-
zaxe

5ª) Competencias sociais e cívi-
cas (CSC)

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

-Aplica os principios da ética reli-
xiosa á resolución de conflitos. 

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



-Aprecia  e  respecta  o  principio
democrático de laicidade.

3.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

Esta competencia desenvólvese no estudante partindo do verdadeiro coñece-
mento 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  aprendi-

zaxe

6ª) Sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE)

-Planifica e participa en proxectos rela-
cionados coa misión cristiá adaptando
proxectos misioneiros a contextos e si-
tuacións propias dun Centro educativo.

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

-Comprométese nas institucións e ser-
vizos 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 valora-
ción crítica de tantas obras da nosa contorna, motivando o aprecio pola propia cultu-
ra galega e a estima adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas. 

Estándares de aprendi-
zaxe

7ª) Conciencia e expresións culturais 
(CCEC)

-Coñece e aprecia o rico patrimonio 
artístico galego de inspiración relixio-
sa.

-Comprende as obras artísticas relixio-
sas e expresa os seus elementos a 
través da creatividade, imaxinación e 



iniciativa.

-Crea expresións artísticas desde a 
propia percepción do relixioso. 



4) MODALIDADES DE FORMACIÓN ADAPTADAS AO CONTEXTO DA ALERTA SANITARIA

1. Formación presencial

No caso de que a formación presencial sexa a que se leve a cabo durante todo o curso,
esta terá que adaptarse á nova situación creada pola alerta sanitaria da COVID-19.

Os  contidos  serán  secuenciados  ao  longo  do  curso  de  maneira  equilibrada,  e
contemplando aqueles que serven como facilitadores dalgúns que puideran non terse impartidos
no  curso  2021-2022.  A  metodoloxía  incluirá  os  elementos  propios  do  ensino  presencial,  con
especial  fincapé  nas  metodoloxías  activas  e  participativas  e  a  integración  dos  recursos
tecnolóxicos.

A metodoloxía utilizada, así como os recursos e os materiais utilizados en todo caso, teñen
que respectar as recomendacións sanitarias e o “Plan de adaptación á situación COVID 19 no
curso 2021-2022” do centro.

2. Formación semipresencial ou formación non presencial

No  caso  de  que  a  situación  sanitaria  obrigase  a  levar  a  cabo  un  tipo  de  formación
semipresencial  reservaranse  as  actividades  lectivas  presenciais  para  as  tarefas  esenciais  do
proceso de ensino e aprendizaxe que, pola súa complexidade ou natureza, requiran de forma
preferente a presencialidade, distinguindo as actividades que poden ser desenroladas de forma
non presencial.

Tanto para este modelo semipresencial coma para a non presencialidade o departamento
disporá dos seguintes cauces de comunicación e formación que serán debidamente explicados ao
alumnado a primeira semana de curso:

-  Aula  Virtual:  disporemos  dun  Aula  Virtual  (Moodle)  para  cada  curso  coa  que  o  alumnado
traballará e estará familiarizado. Cada semana incorporaranse materiais,  actividades, recursos,
etc.  para  traballar  nese  período  de  tempo.  A profesora  realizará  o  seguimento  do  alumnado
impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben
achegados pola profesora ou ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente a profesora
poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da
mesma.

-  Correo electrónico: o alumnado do centro disporá dun correo electrónico corporativo que será
tamén cauce importante de comunicación coa profesora.

-  WEBEX  MEETING:  periodicamente  (a  perioricidade  será  acordada  co  alumnado  para  non
interferir coas outras materias) manteranse encontros con cada clase a través desta plataforma.

- Abalar Móbil: será o medio de comunicación periódica coas familias.



5) PROGRAMACIÓN POR CURSOS

CURSO: 1º ESO

a) Organización e secuenciación dos Contidos,  Criterios de avaliación e Estándares de
aprendizaxe avaliables de Relixión Católica en relación coas distintas unidades da progra-
mación de Primeiro curso:

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1, 2, 3
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque I. O sentido relixioso do home
Unidade 1: Busco sinais que 
me falen de Deus
- As preguntas sobre os grandes
misterios: a orixe do mundo, a 
razón da propia existencia etc.
- A relixión como resposta ás 
preguntas do ser humano.
- O deseño de Deus sobre o 
mundo.
- O relato bíblico da Creación.
- A creación do ser humano, un 
acto de amor.
- Os mitos da creación nas 
civilizacións antigas.
- O mito exipcio da orixe.

Unidade 1

1. Recoñecer e valorar que a re-
alidade é don de Deus.
2. Identificar a orixe divina da re-
alidade e constatar a gratuidade 
da súa creación.
3. Contrastar a orixe da Crea-
ción nos diferentes relatos reli-
xiosos acerca da Creación.
4. Diferenciar a explicación teo-
lóxica e científica da Creación.
5. Identificar os mitos da Crea-
ción nas civilizacións antigas e 
relacionalos coa idea do Deus 
creador.

Unidade 1

I.1.1 Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en que recoñece que a
realidade é dada. (CLL, CAA, 
CSC, CCEC)
I.1.2 Avalía, compartindo cos seus 
compañeiros, sucesos e situacións
en que queda de manifesto que a 
realidade é don de Deus. (CAA, 
CSC, CSIEE)
I.2.1 Argumenta a orixe do mundo 
e a realidade como froito do desig-
nio amoroso de Deus. (CLL, 
CSIEE)
I.3.1 Relaciona e distingue, expli-
cando coas súas palabras, a orixe 
da Creación nos relatos míticos da 
Antigüidade e o relato bíblico. 
(CLL, CCEC)
I.4.1 Coñece e sinala as diferenzas
entre a explicación teolóxica e a 
científica da Creación. (CLL, 
CMCT, CAA)
I.4.2 Respecta a autonomía exis-
tente entre as explicacións teolóxi-
ca e científica da Creación. 
(CMCT, CCEC)
I.5.1 Entende que existen outras 
formas de explicar a Creación de-
senvolvidas por civilizacións anti-
gas e relaciónaas coa idea de 
Deus creador. (CAA, CCEC)

                                     Bloque II. A Revelación: Deus intervén na historia
Unidade 2: Deus guía o seu 
pobo
- Cronoloxía dos principais 
personaxes e acontecementos 
da historia do pobo de Israel.
- Interpretación da historia do 
pobo de Israel como unha 
historia de salvación.
- A fidelidade de Deus e as 
infidelidades do seu pobo.

Unidade 2

1. Coñecer, contrastar e apreciar
os principais acontecementos da
historia de Israel.
2. Sinalar e identificar os diferen-
tes modos de comunicación que 
Deus usou nas distintas etapas 
da historia de Israel.
3. Distinguir e comparar o proce-

Unidade 2

II.1.1 Coñece, interpreta e constrúe
unha liña do tempo cos principais 
acontecementos e personaxes da 
historia de Israel. (CMCT, CD, 
CAA, CCEC)
II.1.2 Mostra interese pola historia 
de Israel e dialoga con respecto 
sobre os beneficios desta historia 



- O proxecto de salvación de 
Deus para toda a humanidade.
- Os patriarcas: Abraham, Isaac 
e Xacobe.
- As esposas dos patriarcas: 
Sara, Rebeca, Lea e Raquel.
- Os fillos de Xacobe.
- A historia de Xosé.
- A escravitude en Exipto e a 
liberación por medio de Moisés.
- A Alianza do Sinaí: os dez 
mandamentos.
 - Xuíces, reis e profetas.

Unidade 3: Deus é a esperan-
za
- Os xuíces na historia de Israel: 
Samuel.
- Os reis na historia de Israel: 
Saúl, David e Salomón.
- Os profetas e a súa misión na 
historia.
- O profeta Xeremías e o exilio 
en Babilonia.
- A oración básica da crenza dun
só Deus de xudeus e cristiáns: 
Escoita, Israel.
- Os atributos de Deus cando se 
manifesta ás persoas.
- Os salmos.
- A oración cristiá: o Noso Pai.

demento co que Deus se mani-
festa nas distintas etapas da his-
toria de Israel.
              

    
 

 

Unidade 3

1. Coñecer, contrastar e apreciar
os principais acontecementos da
historia de Israel.
2. Sinalar e identificar os diferen-
tes modos de comunicación que 
Deus usou nas distintas etapas 
da historia de Israel.
3. Distinguir e comparar o proce-
demento co que Deus se mani-
festa nas distintas etapas da his-
toria de Israel.
4. Recoñecer a oración principal 
do cristianismo e estudar a súa 
relación co Deus do Antigo Tes-
tamento.

para a humanidade. (CSC, CSIEE,
CCEC)
II.2.1 Busca relatos bíblicos e se-
lecciona xestos e palabras de 
Deus en que identifica a manifesta-
ción divina. (CLL, CAA)
II.3.1 Lembra e explica construtiva-
mente, de modo oral ou por escri-
to, accións que reflicten o desve-
larse de Deus para co pobo de 
Israel. (CLL, CSC, CSIEE)
II.3.2 Recoñece os mandamentos
como a Alianza que selou Deus co 
pobo de Israel tras liberalos da es-
cravitude en Exipto. (CLL, CCEC, 
CAA)
II.3.3. Coñece a función simbólica 
e profética dos patriarcas na histo-
ria de salvación do pobo de Israel. 
(CLL, CCEC, CAA)

Unidade 3

II.1.1 Coñece, interpreta e constrúe
unha liña do tempo cos principais 
acontecementos e personaxes da 
historia de Israel. (CMCT, CD, 
CAA, CCEC)
II.1.2 Mostra interese pola historia 
de Israel e dialoga con respecto 
sobre os beneficios desta historia 
para a humanidade. (CSC, CSIEE,
CCEC)
II.2.1 Busca relatos bíblicos e se-
lecciona xestos e palabras de 
Deus en que identifica a manifesta-
ción divina. (CLL, CAA)
II.3.1 Lembra e explica construtiva-
mente, de modo oral ou por escri-
to, accións que reflicten o desve-
larse de Deus para co pobo de 
Israel. (CLL, CSC, CSIEE)
II.4.1 Entende que Xesús utilizou 
as formas de oración do seu pobo 
e interpretounas de maneira uni-
versal. (CSC, CCEC)

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4, 5
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque III. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación

Unidade 4: Xesús é un home e
é o Fillo de Deus
- O inicio da misión de Xesús: 
retirada ao deserto e bautismo 
no Xordán.
- Xesús anuncia a chegada do 
Reino de Deus.
- Xesús fala en parábolas.

Unidade 4

1. Distinguir en Xesús os trazos 
da súa natureza divina e hu-
mana.
2. Identificar o Reino como 
núcleo do anuncio de Xesús e 
como clave para comprender os 

Unidade 4

III.1.1 Identifica e clasifica de ma-
neira xustificada as diferenzas en-
tre a natureza divina e humana de 
Xesús nos relatos evanxélicos. 
(CLL, CAA)
III.1.2 Esfórzase por comprender 



- Trazos da humanidade de 
Xesús.
- Xesús é home: achégase aos 
pobres e marxinados.
- O trato de Xesús cara ás 
mulleres.
- Xesús é o Fillo de Deus: cura 
os enfermos.
- Entrada de Xesús en Xerusalén
e expulsión dos mercadores do 
Templo.
- A Última Cea. Institución da 
Eucaristía.
- O mandamento do amor.
- A oración de Xesús no horto de
Xetsemaní.
- Paixón e morte de Xesús: 
Xesús ante o Sanedrín e ante 
Poncio Pilato. Flaxelación, 
coroación de espiñas e 
crucifixión.
- Morte de Xesús. Sepultura.
- A resurrección de Xesús.
- Xesús aparécese aos seus 
discípulos.
- O envío universal e a 
Ascensión de Xesús.
- O cumprimento da misión de 
Xesús.
- As aparicións de Xesús desde 
a perspectiva da fe.

Unidade 5: Os Evanxeos mós-
trannos a Xesús
- Distribución dos libros da 
Biblia: Antigo e Novo 
Testamento.
- Os xéneros literarios na Biblia.
- Proceso de elaboración dos 
Evanxeos.
- Os Evanxeos sinópticos.
- Características diferenciais de 
cada un dos catro Evanxeos.
- Trazos da humanidade de 
Xesús.
- Actitudes de Xesús coas 
persoas.
- Xesús visto polos seus 
contemporáneos.
- Xesús maniféstase como Fillo 
de Deus.
- Fontes non cristiás que falan 
da vida e obra de Xesús.
- A figura de Xesús na arte.

seus signos.
3. Relacionar a natureza hu-
mana e divina de Xesús cos re-
latos da súa Paixón, morte e re-
surrección.

Unidade 5

4. Identificar as características 
da Biblia como conxunto de li-
bros.
5. Identificar a natureza e finali-
dade dos Evanxeos.
6. Coñecer e comprender o pro-
ceso de formación dos Evanxe-
os.
7. Valorar as manifestacións ar-
tísticas inspiradas na vida e obra
de Xesús.
8. Coñecer miradas históricas 
sobre a figura de Xesús.

as manifestacións de ambas as 
naturezas expresadas nos relatos 
evanxélicos. (CAA)
III.2.1 Extrae das parábolas a men-
saxe referida ao Reino de Deus 
que anuncia e pon en práctica 
Xesús. (CLL, CSIEE)
III.2.2 Esfórzase por comprender a
riqueza de significados dos signos 
ou milagres de Xesús e relacióna-
os coa súa vontade de liberar as 
persoas e de facer presente o Rei-
no. (CLL, CAA)
III.3.1 Compara as actitudes de 
Xesús en diversos momentos da 
súa Paixón e sabe relacionalas 
coa súa natureza humana e divina.
(CLL,CAA)
III.3.2 Entende a transcendencia 
do compromiso divino que se esta-
blece co ser humano por medio da
Resurrección. (CCEC)

Unidade 5

III.4.1 Recoñece e diferencia os li-
bros que compoñen a Biblia e os 
estilos literarios empregados na 
súa redacción. (CLL, CAA)
III.5.1 Recoñece, a partir da< lec-
tura dos textos evanxélicos, os tra-
zos da persoa de Xesús e deseña 
o seu perfil. (CLL, CSIEE)
III.6.1 Ordena e explica coas súas 
palabras os pasos do proceso de 
formación dos Evanxeos. (CLL, 
CCEC)
III.7.1 Relaciona cadros e escultu-
ras con pasaxes da vida de Xesús 
e valora a súa importancia. 
(CCEC, CAA)
III.8.1 Adquire coñecementos so-
bre a figura histórica de Xesús, 
contrastando información de fontes
non evanxélicas. (CAA, CCEC)

TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 6, 7
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque IV. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa



Unidade 6: Xesús está presen-
te na Igrexa
- A Igrexa fai presente a Xesús 
resucitado.
- As presenzas de Xesús: a 
Palabra de Deus, os 
sacramentos e a comunidade 
eclesial.
- Carismas e servizos na Igrexa.
- Os laicos e laicas, os relixiosos 
e relixiosas, os presbíteros, os 
diáconos, os bispos e o Papa.
- O encargo de Xesús á Igrexa.
- Instrumentos para a 
evanxelización.
- Os cristiáns son testemuñas do
amor de Deus.
- «Apóstolos» da dignidade 
humana.
- A liturxia cristiá: signos e 
símbolos.
- Os sete sacramentos.
- O Pai Damián, apóstolo dos le-
prosos.

Unidade 7: O Espírito impulsa 
os cristiáns
- O Espírito Santo, expresión do 
amor de Deus.
- Os sete dons do Espírito Santo.
- A Igrexa nace do Espírito 
Santo.
- Os froitos do Espírito Santo nos
cristiáns e cristiás.
- Os sete sacramentos.
- Sacramentos de iniciación: 
Bautismo, Confirmación e 
Eucaristía.
- Sacramentos de curación: 
Reconciliación e Unción dos 
Enfermos.
- Sacramentos de servizo: Orde 
Sacerdotal e Matrimonio.
- Os sacramentos foron 
instituidos por Xesús.
- Os signos da acción do Espírito
Santo nos sacramentos.
- Ritos ou xestos que se realizan
nos sacramentos.
- Testemuño dun cristián nunha 
favela brasileira.

Unidade 6

1. Comprender a presenza de 
Xesucristo hoxe na Igrexa.
2. Distinguir a misión de cada 
grupo eclesial en función do seu 
carisma.
3. Xustificar o anuncio do Evan-
xeo como a misión fundamental 
da Igrexa ao longo da historia e 
nesta xeración.
4. Coñecer o testemuño de per-
soas que, ao longo da historia, fi-
xeron presente o amor de Deus 
coa súa vida.
5. Valorar a liturxia como forma 
de vivir, expresar e celebrar a fe.
6. Valorar un testemuño de en-
trega aos demais como conse-
cuencia da fe.

Unidade 7

7. Recoñecer que a acción do 
Espírito Santo dá vida á Igrexa.
8. Relacionar os sacramentos 
coa efusión do Espírito Santo so-
bre os cristiáns.
9. Identificar os elementos distin-
tivos de cada un dos sete sacra-
mentos.
10. Entender que o Espírito San-
to está presente na comunidade 
eclesial, encarnándose na vida.

Unidade 6

IV.1.1 Sinala e explica as distintas 
formas de presenza de Xesucristo 
na Igrexa: sacramentos, Palabra 
de Deus, autoridade e caridade. 
(CLL, CSC, CCEC)
IV.2.1 Describe e diferencia o ser-
vizo que prestan os presbíteros, os
relixiosos e os laicos na vida da 
Igrexa. (CLL, CSC)
IV.3.1 Explica coas súas palabras 
en que consiste a evanxelización e
distingue diferentes formas de le-
vala a cabo. (CLL, CSIEE, CSC)
IV.4.1 Coñece o nome de persoas 
que foron testemuñas de Deus no 
mundo e sinala algúns trazos da 
súa vida e a súa obra. (CSC, 
CCEC, CLL)
IV.5.1 Identifica e describe signos 
e símbolos propios das formas 
máis habituais da liturxia cristiá. 
(CLL, CAA, CCEC)
IV.6.1 Coñece e comprende a im-
portancia de identificarse cos máis 
desfavorecidos como parte do ca-
risma da Igrexa. (CSC)

Unidade 7

IV.7.1 Describe as actitudes dos 
cristiáns e cristiás como froito da 
acción do Espírito Santo sobre a 
Igrexa. (CLL, CSC, CCEC)
IV.8.1 Coñece e respecta que os 
sacramentos son acción do Espíri-
to para construír a Igrexa. (CSC, 
CCEC)
IV.8.2 Asocia a acción do Espírito 
nos sacramentos coas distintas 
etapas e momentos da vida. 
(CSIEE, CCEC)
IV.8.3 Toma conciencia e aprecia 
a acción do Espírito para o crece-
mento da persoa. (CSIEE)
IV.9.1. Clasifica os sacramentos 
segundo a súa función. (CLL, 
CAA)
IV.9.2. Identifica os signos, sím-
bolos, xestos e palabras que 
acompañan a celebración de cada 
sacramento. (CAA, CLL, CCEC)
IV.10.1 Identifica a presenza do 
Espírito Santo nas accións hu-
manas por medio da análise dun 
testemuño concreto. (CAA, CSC)



b) Criterios de cualificación (Rúbricas):

PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
I.1.1 Expresa por escri-
to sucesos imprevistos 
en que recoñece que a
realidade vén dada 
pola vontade divina. 
(CLL, CAA, CSC, 
CCEC)

É incapaz de identi-
ficar sucesos que fa-
gan recoñecer que a
realidade provén da 
vontade divina.

Recoñece algún su-
ceso imprevisto en 
que se manifesta a 
orixe divina da reali-
dade, pero presénta-
os como aleatorios.

Identifica e transmite 
de forma correcta al-
gúns feitos que con-
sidera propios da 
vontade divina.

Identifica, recoñece 
con respecto e trans-
mite de forma clara e 
concreta exemplos de 
sucesos imprevistos 
que mostran que a re-
alidade é dada.

I.1.2 Avalía, compartin-
do cos seus compañei-
ros, sucesos e situa-
cións en que queda de 
manifesto que a reali-
dade é don de Deus. 
(CAA, CSC, CSIEE)

Resúltalle difícil 
identificar sucesos 
ou situacións que 
poñan de manifesto 
a orixe divina da re-
alidade.

É capaz de identificar
feitos que suxiren a 
orixe divina do mun-
do, pero a súa avalia-
ción é básica.

Pode avaliar correc-
tamente algúns feitos
que mostran a orixe 
divina da vida.

Identifica, avalía e 
comparte feitos en que
mostra de forma ine-
quívoca e reflexiva que
a vida e a Creación en-
teira é un don de 
Deus.

I.2.1 Argumenta a orixe
do mundo e a realida-
de como froito do de-
signio amoroso de 
Deus. (CLL, CSIEE)

Cústalle aceptar que
a orixe da Creación 
é o que se presenta 
nos textos bíblicos.

Coñece a historia da 
Creación, pero soa-
mente como feito lite-
rario, sen chegar a 
interpretalo como 
unha representación 
de orixe divina.

Acepta que a Crea-
ción é unha obra divi-
na, aínda que dubida
da gratuidade de 
Deus ao realizala.

Argumenta de forma 
correcta e comparte 
cos seus compañeiros 
a orixe da Creación 
baixo o amor de Deus.

I.3.1 Relaciona e dist-
ingue, explicando coas 
súas palabras, a orixe 
da Creación nos rela-
tos míticos da Antigüi-
dade e o relato bíblico. 
(CLL, CCEC)

Ten dificultades 
para distinguir entre 
si os distintos rela-
tos míticos da anti-
güidade e a presen-
tación bíblica.

Mestura algúns ele-
mentos dos relatos 
míticos cos elemen-
tos simbólicos do re-
lato bíblico.

Diferencia os ele-
mentos da mitoloxía 
da simboloxía bíblica,
aínda que pode ter 
dúbidas con algúns 
deles.

Distingue e explica co-
rrectamente as ver-
sións da orixe da Crea-
ción, tanto nos relatos 
míticos como no bíbli-
co.

4. I.4.1 Coñece e sinala as 
diferenzas entre a ex-
plicación teolóxica e a 
científica da Creación. 
(CLL, CMCT, CAA)

Non chega a dife-
renciar a explicación
teolóxica da científi-
ca.

Pode distinguir entre 
a explicación teolóxi-
ca da Creación e a 
que ofrece a ciencia, 
pero soamente nos 
seus trazos xerais.

Entende a diferenza 
entre as explicacións 
científicas e a pro-
posta teolóxica, pero 
non o fai de forma 
autónoma.

Sinala con claridade as
diferenzas de ambas 
as explicacións, e é 
consciente da súa in-
dependencia.

4 II.4.2 Respecta a autono-
mía existente entre as 
explicacións teolóxica 
e científica da Crea-
ción. (CMCT, CCEC)

Non recoñece a in-
dependencia das 
explicacións científi-
ca e teolóxica.

Pode diferenciar as 
explicacións, pero 
mestura algúns con-
ceptos.

Recoñece as diferen-
zas de cada explica-
ción, pero ten dúbi-
das respecto diso da 
súa autonomía.

Respecta a autonomía 
que hai entre a expli-
cación científica e a te-
olóxica, porque coñece
cales son as súas dife-
renzas.

I.5.1 Entende que exis-
ten outras formas de 
explicar a Creación de-
senvolvidas por civili-
zacións antigas e rela-
ciónaas coa idea de 
Deus creador. (CAA, 
CCEC)

Non comprende que
existan outras for-
mas de explicar a 
Creación, ou ben 
non pode nomear 
sequera as máis 
coñecidas.

Comprende que exis-
tan outras formas de 
explicar a Creación, 
pero non as lembra 
todas.

Coñece outras for-
mas de explicar a 
Creación, pero non 
ve a relación co Deus
creador.

Identifica as principais 
lendas antigas sobre a 
Creación e é capaz de 
relacionalas coa idea 
de Deus como Crea-
dor.

II.1.1 Coñece e inter-
preta os principais 
acontecementos e per-
sonaxes da historia de 
Israel e constrúe con 
eles unha liña do tem-
po. (CMCT, CD, CAA, 
CCEC)

Resúltalle difícil 
identificar os perso-
naxes e os feitos 
principais da histo-
ria. Non é capaz de 
situalos sobre a liña 
do tempo.

Identifica a maioría 
dos personaxes e 
acontecementos, 
pero sitúaos defec-
tuosamente.

Ten claro cales son 
os personaxes e os 
feitos principais da 
historia de Israel, 
pero realiza unha liña
do tempo incompleta.

Constrúe unha liña do 
tempo adecuada, en 
que plasma os princi-
pais fitos da historia de
Israel, relacionándoos 
cos seus personaxes.

II.1.2 Mostra interese 
pola historia de Israel 

Non presenta intere-
se na historia e é in-

Aprecia algúns fitos 
da historia de Israel, 

Recoñece o interese 
da historia de Israel e

Aprecia o valor da his-
toria de Israel en rela-



PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
e dialoga con respecto
sobre os beneficios 
desta historia para a 
humanidade. (CSC, 
CSIEE, CCEC)

capaz de ver a súa 
relación coa salva-
ción humana.

pero non os relaciona
coa historia da salva-
ción.

intúe basicamente a 
súa relación coa his-
toria da salvación.

ción coa historia da 
salvación.

II.2.1 Busca relatos 
bíblicos e selecciona 
xestos e palabras de 
Deus en que identifi-
ca a manifestación di-
vina. (CLL, CAA)

Interésase pouco 
polos textos bíblicos
e non consegue 
identificar os que es-
tán relacionados coa
oración.

É capaz de ver que 
existen relatos bíbli-
cos en que se mani-
festa Deus por medio
de xestos, pero non 
os identifica con faci-
lidade.

Atopa na Biblia os 
xestos e palabras de 
Deus, pero non é ca-
paz de ver que son 
parte da oración.

Atopa sen dificultades 
textos bíblicos repre-
sentativos en que está 
patente a voz de Deus.

III.2.2 Coñece a fun-
ción simbólica e pro-
fética dos patriarcas 
na historia de salva-
ción do pobo de Isra-
el. (CLL, CCEC, CAA)

É incapaz de dist-
inguir os patriarcas 
e de relacionalos 
coa historia.

Coñece os patriar-
cas, pero non intúe a 
súa función simbólica
e a intervención de 
Deus na súa actua-
ción.

Localiza a cada pa-
triarca dentro da súa 
familia, pero non ten 
clara a simboloxía 
coa que está relacio-
nado.

Identifica os patriarcas,
relaciónaos correcta-
mente entre si e coñe-
ce o seu valor simbóli-
co na salvación.

II.3.1 Lembra e expli-
ca constructivamente,
de modo oral ou por 
escrito, accións que 
reflicten o desvelarse 
de Deus para co pobo
de Israel. (CLL, CSC, 
CSIEE)

É incapaz de lem-
brar as accións de 
Deus para co pobo 
de Israel que apare-
cen nos textos bíbli-
cos.

Pode reproducir de 
modo oral ou escrito 
algunhas accións 
que reflicten o coida-
do de Deus sobre 
Israel.

Extrae da Biblia os 
xestos e palabras 
que Deus dedica ao 
pobo de Israel.

Lembra e explica con 
corrección e con pleti-
tude as accións princi-
pais do coidado de 
Deus co pobo de Isra-
el.

II.3.2 Recoñece os 
mandamentos como 
a Alianza que Deus 
selou co pobo de 
Israel tras liberalos da
escravitude en Exipto.
(CLL, CCEC, CAA)

Resúltalle difícil ex-
plicar o éxodo do 
pobo de Israel tras a
liberación de Exipto.

Pode describir o rela-
to do éxodo, pero 
non recoñece nel a 
alianza divina.

Describe correcta-
mente o éxodo e o 
encontro con Deus 
no Sinaí, pero non 
recoñece os manda-
mentos como alian-
za, senón como nor-
mativa.

Recoñece o valor sim-
bólico da saída de 
Exipto e considera co-
rrectamente que os 
Mandamentos son 
unha alianza de Deus 
co pobo elixido.

II.4.1 Entende que 
Xesús utilizou as for-
mas de oración do 
seu pobo e interpre-
tounas de maneira 
universal no Noso 
Pai. (CSC, CCEC)

É incapaz de re-
coñecer as formas 
de oración do pobo 
de Israel e a súa re-
lación coa oración 
cristiá.

Recoñece que a ora-
ción cristiá ten como 
base as oracións que
Xesús coñecía.

Entende que Xesús 
utilizou as oracións 
do seu pobo, pero 
deulles un significado
distinto ao dirixirse a 
Deus como Pai.

Comprende, coñece e 
respecta a forma de 
orar de Xesús, enten-
dendo que provén da 
súa tradición e vendo 
nela o don dunha nova
oración universal.

SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque III, Unidades 4 e 5
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
III.1.1 Identifica e cla-
sifica de maneira 
xustificada as dife-
renzas entre a natu-
reza divina e humana
de Xesús nos relatos
evanxélicos. (CLL, 
CAA)

Confunde algúns tra-
zos humanos de 
Xesús coa súa natu-
reza divina.

Pode distinguir a na-
tureza humana da di-
vina, pero non en to-
dos os casos.

Realiza unha distin-
ción da natureza hu-
mana e a divina de 
Xesús, clarificándoa 
con exemplos.

Xustifica correctamente
a distinción da natureza
divina e humana de 
Xesús, razoando cada 
un dos casos propos-
tos.

III.1.2 Esfórzase por 
comprender as mani-
festacións de ambas 
as naturezas expre-
sadas nos relatos 
evanxélicos. (CAA)

Busca nos relatos 
evanxélicos, pero 
non consegue atopar
esas manifestacións.

Obtén escasos froi-
tos da procura de 
manifestacións da 
natureza humana e 
divina de Xesús nos 
Evanxeos, e non os 
comprende na súa 
amplitude.

Atopa algúns exem-
plos nos relatos 
evanxélicos e dife-
renza neles a expre-
sión da natureza hu-
mana e divina de 
Xesús.

Atopa numerosos 
exemplos da manifesta-
ción da natureza hu-
mana e divina de Cristo
e sabe explicar en que 
consisten e en que se 
diferencian.

2.1 III.2.1 Extrae das pa- Coñece as parábolas Entende as parábo- Comprende as men- Sabe explicar o sentido
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rábolas a mensaxe 
referida ao Reino de 
Deus que anuncia e 
pon en práctica 
Xesús. (CLL, CSIEE)

que Xesús usa para 
explicar o Reino de 
Deus pero non con-
segue alcanzar o seu
significado.

las como relato en si,
pero non identifica o 
seu significado cunha
mensaxe sobre o 
Reino.

saxes contidas nas 
parábolas, aínda que
non totalmente.

de cada relato e identi-
ficalo coa mensaxe que
Xesús quere achegar 
nel.

3.1    III.2.2 Esfórzase por 
comprender a rique-
za de significados 
dos signos ou mila-
gres de Xesús cara 
aos máis desfavore-
cidos e relaciónaos 
coa súa vontade de 
liberar as persoas e 
de facer presente o 
Reino. (CLL, CAA)

Resúltalle difícil com-
prender que os mila-
gres de Xesús non 
son soamente xestos
de misericordia cara 
aos necesitados, 
senón que transcen-
den o seu acto.

Comprende que 
Xesús ten unha vo-
cación polos pobres 
e necesitados e fa-
voréceos nos seus 
xestos e milagres, 
pero non ve a rela-
ción coa tarefa me-
siánica de Cristo.

Recoñece que Xesús
ten a vontade de 
axudar sempre os 
necesitados, pero 
non ve que iso leva a
vontade de liberar as 
persoas e facer pre-
sente o Reino.

Entende que as cura-
cións e outros milagres 
de Xesús cara aos 
máis doentes son sím-
bolos da súa tarefa sal-
vadora.

III.3.1 Compara as 
actitudes de Xesús 
en diversos momen-
tos da súa Paixón e 
sabe relacionalas 
coa súa natureza hu-
mana e divina. 
(CLL,CAA)

Non chega a enten-
der o sentido último 
da natureza humana 
de Xesús e a trans-
cendencia da súa 
morte e resurrección.

Entende a Paixón e 
morte como resulta-
do dos pecados hu-
manos, pero non ve 
que leven á expia-
ción dos mesmos.

Acepta a morte e re-
surrección de Xesús 
dentro da súa misión 
mesiánica, pero non 
leva a súa propia 
vida á transcenden-
cia do xesto divino.

Entende e asume que a
morte e resurrección de
Cristo son o símbolo do
triunfo sobre a morte 
que Xesús mostra aos 
homes para indicarlles 
o camiño de salvación.

III.3.2 Entende a 
transcendencia do 
compromiso divino 
que se establece co 
ser humano por me-
dio da Resurrección. 
(CCEC)

Resúltalle difícil en-
tender a Resurrec-
ción de Xesús e non 
chega a aceptar a 
Resurrección da car-
ne.

Comprende que a 
Resurrección de 
Xesús é de gran 
transcendencia para 
o cristianismo, pero 
non entende na súa 
totalidade o compro-
miso co ser humano.

Acepta que a Resu-
rrección é milagre e 
entende que a través
del se promete a Re-
surrección da carne.

Entende que a Resu-
rrección de Xesús non 
é soamente un milagre,
senón que é un com-
promiso transcendente 
co ser humano porque 
leva a superación da 
morte e dá sentido á 
vida.

III.4.1 Recoñece e di-
ferencia os libros que
compoñen a Biblia e 
os estilos literarios 
empregados na súa 
redacción. (CLL, 
CAA)

Non chega a dist-
inguir os diferentes li-
bros que compoñen 
a Biblia e non dist-
ingue os estilos lite-
rarios que os identifi-
can.

Pode diferenciar al-
gúns libros do Novo 
e Antigo Testamento,
pero cae facilmente 
en confusións entre 
eles e respecto á súa
situación na Biblia.

Recoñece os libros 
que compoñen o An-
tigo e o Novo Testa-
mento, pero non é 
capaz de diferenciar 
os estilos literarios en
que foron escritos.

Diferencia os libros que
forman a Biblia, identifi-
ca a parte en que están
situados e coñece o es-
tilo literario en que fo-
ron compostos.

III.5.1 Recoñece, a 
partir da lectura dos 
textos evanxélicos, 
os trazos da persoa 
de Xesús e deseña o
seu perfil. (CLL, 
CSIEE)

Ten dificultades para 
atopar trazos da per-
soa de Xesús, e non 
pode compoñer o 
seu perfil a partir dos 
Evanxeos.

Atopa algúns trazos 
de Xesús como per-
soa, pero non chega 
a compor un perfil.

Reúne suficientes 
trazos da vida de 
Xesús e compón un 
perfil básico.

Atopa os trazos funda-
mentais de Xesús 
como persoa e compón
un perfil profundo e ben
fundado.

III.6.1 Ordena e ex-
plica coas súas pala-
bras os pasos do 
proceso de forma-
ción dos Evanxeos. 
(CLL, CCEC)

Non entende como 
se formaron os Evan-
xeos.

Entende que houbo 
un proceso de forma-
ción dos Evanxeos, 
pero non o abarca 
completamente.

Ordena adecuada-
mente os pasos de 
formación dos Evan-
xeos, pero o fai de 
forma esquemática.

Ordena adecuadamen-
te e completa con infor-
mación pertinente o 
proceso de formación 
dos Evanxeos.

III.7.1 Relaciona ca-
dros e esculturas con
pasaxes da vida de 
Xesús e valora a súa
importancia. (CCEC, 
CAA)

Resúltanlle indiferen-
tes as obras de arte 
inspiradas en Xesús, 
ben polas súas ca-
racterísticas artísti-
cas, ben porque non 
alcanza a entender a 
súa importancia.

Sente interese por 
coñecer obras de 
arte relacionadas con
Xesús, pero non lle 
interesa a relación 
coa vida deste.

Achégase con gusto 
ás obras de arte que 
están relacionadas 
coa vida de Xesús, 
pero non identifica to-
talmente os momen-
tos en que foron xe-
radas.

Sabe relacionar distin-
tas obras de arte con 
diferentes momentos 
da vida de Xesús e en-
tende a importancia 
destas manifestacións 
artísticas e de fe.

III.8.1 Adquire coñe-
cementos sobre a fi-
gura histórica de 
Xesús, contrastando 
información de fontes
non evanxélicas. 

Non ten interese en 
aprender sobre os 
testemuños históri-
cos que falan de 
Xesús.

Interésase por apren-
der sobre os teste-
muños históricos de 
Xesús, pero non os 
interpreta como váli-
dos.

Aprende sobre a figu-
ra de Xesús, comple-
tando o retrato evan-
xélico con trazos to-
mados de fontes his-
tóricas.

Comprende e retén a 
información histórica 
sobre Xesús, e 
apréciaa como teste-
muño do valor da figura
de Cristo en todos os 
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(CAA, CCEC) ámbitos.

TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 6 e 7
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1
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2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
IV.1.1 Sinala e expli-
ca as distintas for-
mas de presenza de 
Xesucristo na Igrexa:
sacramentos, Pala-
bra de Deus, autori-
dade e caridade. 
(CLL, CSC, CCEC)

Intúe, pero non com-
prende, a presenza 
de Cristo na Igrexa 
actual.

Entende que a pre-
senza de Xesús é 
inherente á Igrexa, 
pero non lle resulta 
fácil identificar os sig-
nos da súa presenza.

Recoñece algúns sig-
nos visibles da pre-
senza de Xesús, 
como os sacramen-
tos e a Palabra de 
Deus, pero ten difi-
cultades para identifi-
calo na caridade ou a
autoridade.

Atopa clara a presenza 
de Xesús e explícaa en
cada un dos ámbitos.

IV.2.1 Describe e di-
ferencia o servizo 
que prestan os pres-
bíteros, os relixiosos 
e os laicos na vida da
Igrexa. (CLL, CSC)

Non chega a enten-
der que a Igrexa está
composta por diver-
sos grupos que cola-
boran nunha única 
misión.

Comprende que hai 
diversos grupos de 
servizo dentro da 
Igrexa, pero non dife-
rencia os labores de 
cada un deles.

Identifica o labor dos 
relixiosos e os pres-
bíteros con facilida-
de, pero cústalle en-
tender que os laicos 
tamén teñen unha 
misión.

Distingue perfectamen-
te os distintos carismas
eclesiais e entende que
labor prestan presbíte-
ros, relixiosos e laicos.

IV.3.1 Explica coas 
súas palabras en que
consiste a evanxeli-
zación e distingue di-
ferentes formas de 
levala a cabo ao lon-
go da historia e neste
momento. (CLL, 
CSIEE, CSC)

Non entende en que 
consiste a evanxeli-
zación ao longo da 
historia da Igrexa nin 
na actualidade.

Comprende que hai 
unha misión na Igre-
xa, pero non pode 
concretar cal é.

Entende que a mi-
sión da Igrexa é a 
evanxelización, pero 
non coñece as for-
mas en que se reali-
zou.

Xustifica coas súas pa-
labras que a misión 
fundamental da Igrexa 
é o anuncio do Evan-
xeo, tanto ao longo da 
historia como nesta xe-
ración.

IV.4.1 Coñece o 
nome de persoas 
que foron teste-
muñas de Deus no 
mundo e sinala al-
gúns trazos da súa 
vida e a súa obra. 
(CSC, CCEC, CLL)

Descoñece a existen-
cia de testemuñas de
Deus no mundo.

Coñece a existencia 
de persoas que foron
testemuñas de Deus 
no mundo, pero non 
a pode concretar con
exemplos.

Identifica e expón a 
obra dalgunhas tes-
temuñas de Deus no 
mundo, pero non ten 
claros os datos.

Expón correctamente 
exemplos de teste-
muñas de Deus no 
mundo ao longo da his-
toria, sinalando puntos 
destacados da súa 
vida.

IV.5.1 Identifica e 
describe signos e 
símbolos propios das
formas máis habi-
tuais da liturxia cris-
tiá.

Mostra pouco intere-
se por coñecer a li-
turxia cristiá, os seus 
signos e símbolos.

Recoñece que a litur-
xia é a forma de ex-
presar a fe, pero des-
coñece os seus sig-
nos e símbolos máis 
importantes.

Identifica diferentes 
formas de liturxia 
cristiá, pero confunde
algúns dos seus sig-
nos e símbolos.

Identifica e describe 
signos e símbolos pro-
pios das diferentes for-
mas de liturxia cristiá 
máis habituais.

IV.6.1 Coñece e 
comprende a impor-
tancia de identificar-
se cos máis desfavo-
recidos como parte 
do carisma da Igrexa,
por medio dun teste-
muño de axuda aos 
leprosos. (CSC)

Non chega a identifi-
car a axuda aos des-
favorecidos como 
unha acción propia 
da Igrexa.

Entende que os cris-
tiáns axudan os máis
desfavorecidos, aín-
da que non chegue a
entender a idea de 
identificación á que 
chegou o Pai Da-
mián.

Coñece a importan-
cia da caridade na 
Igrexa e entende que
a identificación cos 
que sofren é parte 
fundamental do caris-
ma cristián.

Comprende que a iden-
tificación cos desfavo-
recidos, grazas á ac-
ción do Espírito, é a 
que leva a actuar no 
seu favor e admira o 
exemplo do Pai Damián
como testemuño da 
presenza viva de Cris-
to.

IV.7.1 Describe as 
actitudes dos cris-
tiáns e cristiás como 
froito da acción do 
Espírito Santo sobre 
a Igrexa. (CLL, CSC, 
CCEC)

Cústalle traballo 
comprender que o 
Espírito Santo realiza
unha acción funda-
mental na vida da 
Igrexa.

Comprende e explica
que o Espírito Santo 
pode actuar indivi-
dualmente, pero non 
chega a entender o 
seu labor na Igrexa 
como comunidade de
crentes.

Entende e transmite 
que os cristiáns e 
cristiás teñen unha 
determinada actitude 
pola súa fe, pero non
identifica esta acti-
tude co labor do Es-
pírito Santo.

Recoñece e expresa 
con claridade que as 
actitudes cristiás di-
manan da acción do 
Espírito Santo sobre a 
Igrexa.

IV.8.1 Coñece e res-
pecta que os sacra-

Aínda que coñeza os
sacramentos, non os 

Atopa relación entre 
os sacramentos e os 

Ve claramente a ac-
ción do Espírito nos 

Relaciona con correc-
ción os sacramentos 
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mentos son acción 
do Espírito para 
construír a Igrexa. 
(CSC, CCEC)

identifica como ac-
ción do Espírito, 
senón como signos 
externos.

distintos momentos 
vitais, pero non ve a 
acción do Espírito 
neles.

sacramentos relacio-
nados coa iniciación 
cristiá, pero non en-
tende que tamén par-
ticipa nos demais sa-
cramentos.

coas etapas da vida e á
súa vez comprende a 
presenza do Espírito 
Santo en cada un de-
les.

IV.8.2 Asocia a ac-
ción do Espírito nos 
sacramentos coas 
distintas etapas e 
momentos da vida. 
(CSIEE, CCEC)

Ten pouco interese 
pola acción do Espíri-
to Santo na vida.

Acepta a presenza 
do Espírito Santo nal-
gunhas etapas da 
vida, pero non en to-
das e cada unha.

Acepta que o Espírito
está presente en 
cada etapa vital por 
medio dos sacramen-
tos, pero non enten-
de como.

Acepta e comprende 
que o Espírito actúa a 
través dos sacramentos
ao longo da vida.

IV.8.3 Toma concien-
cia e aprecia a ac-
ción do Espírito para 
o crecemento da per-
soa. (CSIEE)

Resúltalle difícil com-
prender a existencia 
do Espírito Santo.

Entende que existe o
Espírito Santo, pero 
non o relaciona coa 
súa propia vida.

Comprende e sente a
presenza do Espírito,
pero soamente en 
momentos concretos.

Asume a acción do Es-
pírito en cada etapa vi-
tal e considérao impor-
tante para o crecemen-
to como persoa.

IV.9.1. Clasifica os 
sacramentos segun-
do a súa función. 
(CLL, CAA)

Esquece algún dos 
sete sacramentos.

Coñece os sete sa-
cramentos, pero non 
os clasifica.

Coñece as funcións 
dos sacramentos, 
pero non perfecta-
mente.

Distingue os sacramen-
tos segundo sexan de 
iniciación cristiá, de cu-
ración e de servizo.

IV.9.2. Identifica os 
signos, símbolos, 
xestos e palabras 
que acompañan a 
celebración de cada 
sacramento. (CAA, 
CLL, CCEC)

Confunde os signos 
máis habituais dos 
sacramentos e des-
coñece como se ce-
lebra algún deles.

Coñece os sacra-
mentos de iniciación 
cristiá, pero non o 
resto.

Coñece todos os sa-
cramentos e relació-
naos cos seus sig-
nos, pero non os 
identifica na súa tota-
lidade ou confunde 
algúns.

Identifica os elementos 
distintivos únicos de 
cada sacramento.

IV.10.1 Identifica a 
presenza do Espírito 
Santo nas accións 
humanas por medio 
da análise dun teste-
muño concreto. 
(CAA, CSC)

Non chega a atopar 
signos da presenza 
do Espírito Santo na 
análise do testemuño
presentado.

Acepta que o teste-
muño de caridade 
presentado é un sig-
no do Espírito Santo, 
pero non chega a en-
tendelo realmente.

Entende que o Es-
pírito Santo se mani-
festa nas accións hu-
manas e que o teste-
muño presentado é 
un claro signo diso.

Reflexiona e aprende 
que o Espírito está pre-
sente nas accións hu-
manas, de forma espe-
cial cando se producen 
no marco da axuda aos
máis desfavorecidos.



c) Perfil competencial:

C. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

CMCT I.4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e a cien-
tífica da Creación. (CLL, CMCT, CAA)

ESCRITOS:

- Tarefas escritas 
correspondentes ás 
actividades diarias.

- Presentacións 
enmarcadas nos 
traballos cooperativos.

- Tarefas escritas.

ORAIS:

- Participación en 
debates.

- Posta en común das 
cuestións xurdidas das 
Rutinas de pensamento.

- Exposición dos resulta-
dos das tarefas.

OBSERVACIÓN DIREC-
TA E SISTEMÁTICA:

- Actitude cara aos com-
pañeiros e compañeiras 
nas actividades colabo-
rativas.

- Participación nas activi-
dades do día a día.

- Mostra de interese nas 
actividades voluntarias e 
na ampliación de coñe-
cementos.

I.4.2 Respecta a autonomía existente entre as explicacións teolóxica e
científica da Creación. (CMCT, CCEC)

CLL      I.1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en que recoñece que a rea-
lidade é dada. (CLL, CAA, CSC, CCEC)

I.2.1 Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio
amoroso de Deus. (CLL, CSIEE)

I.3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da
Creación  nos  relatos  míticos  da  Antigüidade e  o  relato  bíblico.  (CLL,
CCEC)

4.1 I.4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e a cien-
tífica da Creación. (CLL, CMCT, CAA)

II.2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus en
que identifica a manifestación divina. (CLL, CAA)

II.3.1 Lembra e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, ac-
cións que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. (CLL,
CSC, CSIEE)

III.1.1 Identifica e clasifica de maneira xustificada as diferenzas entre a
natureza divina e humana de Xesús nos relatos evanxélicos. (CLL, CAA)

III.2.1 Extrae das parábolas a mensaxe referida ao Reino de Deus que
anuncia e pon en práctica Xesús. (CLL, CSIEE)

III.2.2 Esfórzase por comprender a riqueza de significados dos signos ou
milagres de Xesús e relaciónaos coa súa vontade de liberar as persoas e
de facer presente o Reino. (CLL, CAA)

III.4.1 Recoñece e diferencia os libros que compoñen a Biblia e os estilos
literarios empregados na súa redacción. (CLL, CAA)

III.2.1 Recoñece, a partir da lectura dos textos evanxélicos, os trazos da
persoa de Xesús e deseña o seu perfil. (CLL, CSIEE)

IV.1.1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na
Igrexa:  sacramentos,  Palabra  de  Deus,  autoridade  e  caridade.  (CLL,
CSC, CCEC)

IV.1.2 Describe e diferencia o servizo que prestan os presbíteros, os reli-
xiosos e os laicos na vida da Igrexa. (CLL, CSC)

IV.3.1 Explica coas súas palabras en que consiste a evanxelización e
distingue diferentes formas de levala a cabo. (CLL, CSIEE, CSC)

IV.4.1 Coñece o nome de persoas que foron testemuñas de Deus no
mundo e sinala algúns trazos da súa vida e a súa obra. (CSC, CCEC,
CLL)

IV.5.1 Identifica e describe signos e símbolos propios das diferentes for-
mas máis habituais da liturxia cristiá. (CLL, CAA, CCEC)

IV.9.1. Clasifica os sacramentos segundo a súa función. (CLL, CAA)

IV.9.2. Identifica os signos, símbolos, xestos e palabras que acompañan
a celebración de cada sacramento. (CAA, CLL, CCEC)



      II.3.2 Recoñece os mandamentos como a Alianza que selou Deus co
pobo de Israel tras liberalos da escravitude en Exipto. (CLL, CCEC, CAA)

II.3.3 Coñece a función simbólica e profética dos patriarcas na historia de
salvación do pobo de Israel. (CLL, CCEC, CAA)

CAA I.1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en que recoñece que a rea-
lidade é dada. (CLL, CAA, CSC, CCEC)

I.1.2 Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións en
que queda de manifesto que a realidade é don de Deus. (CAA, CSC,
CSIEE)

III.1.2 Esfórzase por comprender as manifestacións de ambas as nature-
zas expresadas nos relatos evanxélicos. (CAA)

IV.9.1. Clasifica os sacramentos segundo a súa función. (CLL, CAA)

I.4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e a cien-
tífica da Creación.(CLL, CMCT, CAA)

I.5.1 Entende que existen outras formas de explicar a Creación desenvol-
vidas por civilizacións antigas e relaciónaas coa idea de Deus creador.
(CAA, CCEC)

II.1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais
acontecementos e personaxes da historia de Israel. (CMCT, CD, CAA,
CCEC)

II.2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus en
que identifica a manifestación divina. (CLL, CAA)

III.1.1 Identifica e clasifica de maneira xustificada as diferenzas entre a
natureza divina e humana de Xesús nos relatos evanxélicos. (CLL, CAA)

III.4.1 Recoñece e diferencia os libros que compoñen a Biblia e os estilos
literarios empregados na súa redacción. (CLL, CAA)

III.1.2 Esfórzase por comprender as manifestacións de ambas as nature-
zas expresadas nos relatos evanxélicos. (CAA)

3.1   III.2.2 Esfórzase por comprender a riqueza de significados dos signos ou
milagres de Xesús e relaciónaos coa súa vontade de liberar as persoas e
de facer presente o Reino. (CLL, CAA)

III.3.1 Compara as actitudes de Xesús en diversos momentos da súa Pai-
xón e sabe relacionalas coa súa natureza humana e divina. (CLL,CAA)

III.7.1 Relaciona cadros e esculturas con pasaxes da vida de Xesús e va-
lora a súa importancia. (CCEC, CAA)

III.8.1 Adquire coñecementos sobre a figura histórica de Xesús, contras-
tando información de fontes non evanxélicas. (CAA, CCEC)

IV.5.1 Identifica e describe signos e símbolos propios das diferentes for-
mas máis habituais da liturxia cristiá. (CLL, CAA, CCEC)

IV.9.1 Clasifica os sacramentos segundo a súa función. (CLL, CAA)

II.3.2 Recoñece os mandamentos como a Alianza que selou Deus co 
pobo de Israel tras liberalos da escravitude en Exipto. (CLL, CCEC, CAA)

I     IV.10.1 Identifica a presenza do Espírito Santo nas accións humanas por
medio da análise dun testemuño concreto. (CAA, CSC)

CD II.1.1 Coñece e interpreta os principais acontecementos e personaxes da
historia de Israel e constrúe con eles unha liña do tempo. (CMCT, CD,
CAA, CCEC)

CCEC I.1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en que recoñece que a rea-
lidade é dada. (CLL, CAA, CSC, CCEC)

I.3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da
Creación  nos  relatos  míticos  da  Antigüidade e  o  relato  bíblico.  (CLL,



CCEC)

4   I.4.2 Respecta a autonomía existente entre as explicacións teolóxica e
científica da Creación. (CMCT, CCEC)

IV.8.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito
para construír a Igrexa. (CSC, CCEC)

4 I I.4.2 Respecta a autonomía existente entre as explicacións teolóxica e
científica da Creación.(CMCT, CCEC)

I.5.1 Entende que existen outras formas de explicar a Creación desenvol-
vidas por civilizacións antigas e relaciónaas coa idea de Deus creador.
(CAA, CCEC)

II.1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais
acontecementos e personaxes da historia de Israel. (CMCT, CD, CAA,
CCEC)

II.1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre
os beneficios desta historia para a humanidade. (CSC, CSIEE, CCEC)

II.4.1 Entende que Xesús utilizou as formas de oración do seu pobo e in-
terpretounas de maneira universal no Noso Pai. (CSC, CCEC)

III.6.1 Ordena e explica coas súas palabras os pasos do proceso de for-
mación dos Evanxeos. (CLL, CCEC)

III.3.2 Entende a transcendencia do compromiso divino que se establece
co ser humano por medio da Resurrección. (CCEC)

III.7.1 Relaciona cadros e esculturas con pasaxes da vida de Xesús e va-
lora a súa importancia. (CCEC, CAA)

III.8.1 Adquire coñecementos sobre a figura histórica de Xesús, contras-
tando información de fontes non evanxélicas. (CAA, CCEC)

IV.1.1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na
Igrexa:  sacramentos,  Palabra  de  Deus,  autoridade  e  caridade.  (CLL,
CSC, CCEC)

IV.4.1 Coñece o nome de persoas que foron testemuñas de Deus no
mundo e sinala algúns trazos da súa vida e a súa obra. (CSC, CCEC,
CLL)

IV.5.1 Identifica e describe signos e símbolos propios das diferentes for-
mas máis habituais da liturxia cristiá. (CLL, CAA, CCEC)

IV.7.1 Describe as actitudes dos cristiáns e cristiás como froito da acción
do Espírito Santo sobre a Igrexa. (CLL, CSC, CCEC)

IV.8.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito
para construír a Igrexa. (CSC, CCEC)

IV.8.2 Asocia a acción do Espírito nos sacramentos coas distintas etapas
e momentos da vida. (CSIEE, CCEC)

IV.9.2. Identifica os signos, símbolos, xestos e palabras que acompañan
a celebración de cada sacramento. (CAA, CLL, CCEC)

I     II.3.2 Recoñece os mandamentos como a Alianza que selou Deus co
pobo de Israel tras liberalos da escravitude en Exipto. (CLL, CCEC, CAA)

       II.3.3 Coñece a función simbólica e profética dos patriarcas na historia de
salvación do pobo de Israel. (CLL, CCEC, CAA)

CSIEE I.1.1 Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións en
que queda de manifesto que a realidade é don de Deus. (CAA, CSC,
CSIEE)

I    I.2.1 Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio
amoroso de Deus. (CLL, CSIEE)

I.1. II.1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre



os beneficios desta historia para a humanidade. (CSC, CSIEE, CCEC)

       II.3.1 Lembra e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito,
accións que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. (CLL,
CSC, CSIEE)

2.   III.2.1 Extrae das parábolas a mensaxe referida ao Reino de Deus que
anuncia e pon en práctica Xesús. (CLL, CSIEE)

III.5.1 Recoñece, a partir da lectura dos textos evanxélicos, os trazos da
persoa de Xesús e deseña o seu perfil. (CLL, CSIEE)

IV.3.1 Explica coas súas palabras en que consiste a evanxelización e
distingue diferentes formas de levala a cabo. (CLL, CSIEE, CSC)

IV.8.2 Asocia a acción do Espírito nos sacramentos coas distintas etapas
e momentos da vida. (CSIEE, CCEC)

IV.8.3 Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito para o crecemento
da persoa. (CSIEE)

CSC I.1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en que recoñece que a rea-
lidade é dada. (CLL, CAA, CSC, CCEC)

I.1.2 Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións en
que queda de manifesto que a realidade é don de Deus. (CAA, CSC,
CSIEE)

      II.1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre
os beneficios desta historia para a humanidade. (CSC, CSIEE, CCEC)

      II.3.1 Lembra e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, ac-
cións que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. (CLL,
CSC, CSIEE)

II.4.1 Entende que Xesús utilizou as formas de oración do seu pobo e in-
terpretounas de maneira universal no Noso Pai.  ( CSC, CCEC)

IV.1.1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na
Igrexa:  sacramentos,  Palabra  de  Deus,  autoridade  e  caridade.  (CLL,
CSC, CCEC)

IV.2.1 Describe e diferencia o servizo que prestan os presbíteros, os reli-
xiosos e os laicos na vida da Igrexa. (CLL, CSC)

IV.8.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito
para construír a Igrexa. (CSC, CCEC)

IV.7.1 Describe as actitudes dos cristiáns e cristiás como froito da acción
do Espírito Santo sobre a Igrexa. (CLL, CSC, CCEC)

IV.3.1 Explica coas súas palabras en que consiste a evanxelización e
distingue diferentes formas de levala a cabo. (CLL, CSIEE, CSC)

IV.4.1 Coñece o nome de persoas que foron testemuñas de Deus no
mundo e sinala algúns trazos da súa vida e a súa obra. (CSC, CCEC,
CLL)

IV.6.1 Coñece e comprende a importancia de identificarse cos máis des-
favorecidos como parte do carisma da Igrexa, por medio dun testemuño
de axuda aos leprosos. (CSC)

IV.10.1 Identifica a presenza do Espírito Santo nas accións humanas por
medio da análise dun testemuño concreto. (CAA, CSC)

d) Criterios de superación da materia de Relixión Católica de Primeiro curso

d.1.- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles



Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Relixión Católica. Primeiro curso

Competencias clave

BLOQUE I

1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en que recoñece que
a realidade é dada. (2,5%)

(CLL, CAA, CSC, CCEC)

1.2  Avalía,  compartindo  cos  seus  compañeiros,  sucesos  e
situacións en que queda de manifesto que a realidade é don de
Deus. (2,5%)

(CAA, CSC, CSIEE)

2.1  Argumenta  a  orixe  do  mundo e  a  realidade  como froito  do
designio amoroso de Deus. (5%)

(CLL, CSIEE)

3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe
da Creación nos relatos míticos da Antigüidade e o relato bíblico.
(5%)

(CLL, CCEC)

4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e
científica da Creación. (5%)

(CLL, CMCT, CAA)

4.2  Respecta  a  autonomía  existente  entre  as  explicacións,
teolóxica e científica, da Creación. (5%)

(CMCT, CCEC)

BLOQUE II

1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais
acontecementos e personaxes da historia de Israel. (5%)

(CMCT, CD, CAA, CCEC)

1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto
sobre os beneficios desta historia para a humanidade. (2,5%)

 (CSC, CSIEE, CCEC)

2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus
en que identifica a manifestación divina. (5%)

(CLL, CAA)

2.2  Coñece  a  función  simbólica  e  profética  dos  patriarcas  na
historia de salvación do pobo de Israel. (5%)

(CLL, CAA, CCEC)

3.1.  Lembra  e  explica  construtivamente,  de  modo  oral  ou  por
escrito, accións que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo
de Israel. (2,5%)

(CLL, CSC, CSIEE)

3.2 Recoñece os mandamentos como a Alianza que selou Deus co
pobo de Israel tras liberalos da escravitude en Exipto. (5%)

(CLL, CAA, CCEC)

BLOQUE III

1.1 Identifica e clasifica de maneira xustificada as diferenzas entre
a  natureza  divina  e  humana  de  Xesús nos  relatos  evanxélicos.
(7%)

(CLL, CAA)

1.2  Esfórzase  por  comprender  as  manifestacións  de  ambas  as
naturezas expresadas nos relatos evanxélicos. (5%)

(CAA)

2.1 Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos
da persoa de Xesús e deseña o seu perfil. (8%)

(CLL, CSIEE)

3.1 Ordena e explica coas  súas palabras  os  pasos  do proceso
formativo dos Evanxeos. (5%)

(CLL, CCEC)



BLOQUE IV

1.1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo
na Igrexa: sacramentos, Palabra de Deus, autoridade e caridade.
(6%)

(CLL, CSC, CCEC)

2.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito
para construír a Igrexa. (6%)

(CSC, CCEC)

2.2 Asocia  a  acción do Espírito  nos sacramentos coas distintas
etapas e momentos da vida. (6%)

 (CSIEE, CCEC)

2.3  Toma  conciencia  e  aprecia  a  acción  do  Espírito  para  o
crecemento da persoa. (7%)

(CSIEE)



d.2.- Criterios xerais

Criterios xerais

1. Traballo autónomo
(na aula e outros espazos)

(20%)

Realización sen axuda externa.
Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
Orde e limpeza na presentación.
Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
Emprego de esquemas.
Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
Valoración do traballo na clase e na casa.
Creatividade.

2. Probas orais e escritas

(20%)

Valoración da aprendizaxe dos contidos.
Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.
Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha 

actividade.
Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
Caligrafía adecuada.
Tempo de realización.
Destrezas.
Coherencia e adecuación.

3. Actividades TIC

(10%)

Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela ou para resolver unha actividade.
Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
Grao de elaboración da resposta.
Interese e motivación.
Destrezas.
Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de 

Internet.

4. Participación e 
seguimento das clases

(20%)

Nivel e adecuación das intervencións.
Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
Uso de vocabulario adecuado.
Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal

(10%)

Capacidade de traballar de forma colaborativa.
Comunicación adecuada cos compañeiros.
Resolución de conflitos.
Interese e motivación.
Iniciativa.
Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6. Arquivo de traballo 
individual

(20%)

Presentación clara e ordenada.
Actualización.
Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.



e) Criterios de recuperación

Recuperación dunha avaliación

— Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos que estableza o 
profesor/a.

— No caso de que non se superase algunha recuperación, proporase unha proba final escrita 
sobre contidos da avaliación ou as avaliacións en cuestión.

— Valorarase a presentación dun dossier de traballo con actividades referidas aos contidos míni-
mos do curso.

f) Metodoloxía

A materia de Relixión Católica na ESO busca continuar profundando nos contidos traballados na
Primaria,  pero  buscando  un  enfoque  dinámico,  pedagoxicamente  renovado  e  aberto  a  novos
recursos,   especialmente  á  experiencia  dos  mozos  e  mozas.  Por  iso  esta  programación  se
establece ao redor de sete unidades, correspondentes a preguntas fundamentais sobre o sentido
da vida.  En cada unha das unidades utilizouse unha metodoloxía baseada nas competencias
clave,  que están detrás de todo o proceso de aprendizaxe e son programadas,  traballadas e
avaliadas:

+ A organización dos contidos correspóndese coa división nos  bloques  establecidos no novo
currículo de Relixión: a) O sentido relixioso do home; b) Deus intervén na historia; c) Xesucristo,
cumprimento da historia da salvación; d) Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa.
+  Téñense  en  conta  diferentes  técnicas  de  traballo  cooperativo  e  numerosas  actividades
baséanse nas intelixencias múltiples.
+ O traballo coas novas tecnoloxías intégrase en cada unha das unidades.



CURSO: 2º ESO

a) Organización e secuenciación dos Contidos,  Criterios de avaliación e Estándares de
aprendizaxe avaliables de Relixión Católica en relación coas distintas unidades da progra-
mación de Segundo curso:

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1, 2 e 3
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque I. O sentido relixioso do home

Unidade 1: A persoa é criatura
de Deus.
1. A orixe do ser humano.
2. A persoa é un ser libre e inteli-
xente.
3. Todos temos os mesmos de-
reitos.

1.1. Establecer diferenzas entre
o ser humano creado a imaxe de
Deus e os animais.
1.2.  Relacionar  a  condición  de
criatura coa orixe divina.
1.3. Explicar a orixe da dignida-
de do ser humano como criatura
de Deus.

1.1.1.  Argumenta  a  dignidade  do
ser humano en relación cos outros
seres vivos. (CCL, CAA, CSC)
1.2.1. Distingue e debate de forma
xustificada  e  respectuosa  a  orixe
do  ser  humano.  (CCL,  CSC,
CSIEE)
1.3.1. Valora, en situacións da súa
contorna, a dignidade de todo ser
humano  con  independencia  das
capacidades físicas, cognitivas, in-
telectuais, sociais etc. (CAA, CSC,
CSIEE)

Unidade 2: Somos artífices da
Creación.

1.  Colaboradores  de  Deus  na
Creación.
2. Coidando a «casa común».

1.4. Entender o sentido e a fina-
lidade da acción humana.

1.4.1. Clasifica accións do ser hu-
mano que respectan ou destrúen a
creación. (CSC, CSIEE, CCEC)
1.4.2. Deseña, en pequeno grupo,
un  plan  de  colaboración  co  seu
centro educativo no que se inclúan
polo  menos  cinco  necesidades  e
as posibles solucións que o propio
grupo  levaría  a  cabo.  (CMCCT,
CSIEE)

                                     Bloque II. A Revelación: Deus intervén na historia
Unidade  3: A  fe  axúdanos  a
coñecer os plans de Deus.

1. Deus revélase ao ser humano.
2. Que plan ten Deus para nós?
3. As persoas responden a Deus
coa fe.

2.1.  Coñecer  e  aceptar  que
Deus se revela na historia.
2.2. Comprender e valorar que a
fe é a resposta á iniciativa sal-
vífica de Deus.

2.1.1.  Busca  e  elixe  personaxes
significativos do pobo de Israel  e
identifica e analiza a resposta de
fe neles. (CCL, CAA, CCEC)
2.2.1. Interésase por coñecer e va-
lora a resposta de fe ao Deus que
se revela. (CAA, CSIEE, CCEC)

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4 e 5
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque II. A Revelación: Deus intervén na historia
Unidade  4:  Deus  fálanos  na
Biblia.
1. A Biblia é un libro moi espe-
cial.
2. A Biblia é Palabra de Deus en
linguaxe humana.
3. A Biblia é moito máis que pa-
labras.

2.3. Coñecer e definir a estrutura
e organización da Biblia.
2.4. Coñecer e respectar os cri-
terios do maxisterio da Igrexa ao
redor da interpretación bíblica.
2.5. Recoñecer na inspiración a
orixe  da  sacralidade  do  texto
bíblico.

2.3.1. Identifica, clasifica e compa-
ra as características fundamentais
dos Libros Sacros amosando inte-
rese pola  súa orixe divina.  (CCL,
CCEC)
2.4.1.  Le,  localiza  e  esquematiza
os criterios recollidos na  Dei Ver-
bum ao redor da interpretación da
Biblia  valorándoos  como  necesa-
rios. (CCL, CSIEE)
2.5.1. Distingue e sinala en textos
bíblicos a presenza dun Deus que
se comunica, xustificando no gru-
po a selección  dos  textos.  (CCL,



CAA, CSC)
2.5.2. Coñece e xustifica por escri-
to a existencia nos Libros Sacros
do autor divino e do autor humano.
(CCL, CAA)  



Bloque III. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación

Unidade 5: Xesús é a imaxe do
amor do Pai.
1. Deus revélase en Xesús.
2.  A  persoa,  imaxe  do  Deus-
Amor.

3.1. Amosar interese por recoñe-
cer  o  carácter  relacional  da Di-
vindade na revelación de Xesús.
3.2. Vincular o sentido comunita-
rio  da  Trindade  coa  dimensión
relacional humana.

3.1.1. Coñece e describe as carac-
terísticas  do Deus cristián.  (CCL,
CCEC)
3.1.2. Le relatos mitolóxicos, loca-
liza trazos das divindades das reli-
xións  politeístas  e  contrástaos
coas características do Deus cris-
tián. (CCL, CAA, CCEC)
3.2.1. Recoñece, describe e acep-
ta que a persoa humana necesita
do outro para alcanzar a súa iden-
tidade  a  semellanza  de  Deus.
(CCL, CAA, CCEC, CSC)

TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 6 e 7
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque IV. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

Unidade  6:  No  Credo  atopa-
mos as razóns da nosa fe.

1. O Credo é un símbolo que ir-
manda os cristiáns.
2. O Credo resume a fe cristiá.

3.3. Descubrir o carácter históri-
co da formulación de Credo cris-
tián.
3.4.  Recoñecer as verdades da
fe cristiá presentes no Credo.

3.3.1. Confecciona materiais onde
se  expresan  os  momentos  rele-
vantes da historia salvífica e rela-
ciónaos coas verdades de fe for-
muladas no Credo. (CD, CSIEE)
3.4.1. Clasifica as verdades de fe
contidas no Credo e explica o seu
significado. (CCL, CAA)

Unidade 7: A Igrexa de Xesús
non coñece fronteiras.

1. Do pequeno nace algo gran-
de.
2. No nome de Xesús.
3.  De  Palestina aos  confíns da
Terra.
4. Unha Igrexa universal.

4.1. Comprender a expansión do
cristianismo a través das primei-
ras comunidades cristiás.
4.2.  Xustificar  que  a  Igrexa  é
unha, santa, católica e apostóli-
ca.

4.1.1. Localiza no mapa os lugares
de orixe das primeiras comunida-
des cristiás e describe as súas ca-
racterísticas.  (CCL,CMCCT,CSC,
CAA)
4.1.2.  Reconstrúe o itinerario das
viaxes  de  san  Paulo  e  explica
coas súas palabras a difusión do
cristianismo  no  mundo  pagán.
(CCL, CMCCT, CD, CAA, CSIEE,
CCEC)
4.2.1. Describe e valora a raíz da
unidade  e  santidade  da  Igrexa.
(CCL, CAA, CCEC)
4.2.2. Elabora materiais, utilizando
as tecnoloxías da información e a
comunicación,  onde  se  reflicte  a
universalidade e apostolicidade da
Igrexa. (CD, CSIEE, CCEC)



b) Criterios de cualificación (Rúbricas):

PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
1.1.1.  Argumenta  a
dignidade  do  ser
humano  con  relación
cos outros seres vivos.
(CCL, CAA, CSC)

Entende a dignidade
humana, pero non a
relaciona  coa  dos
outros seres vivos.

Atopa  argumentos
básicos  sobre  a
dignidade humana en
relación  coa  dos
outros seres vivos.

Argumenta
correctamente  a
dignidade  dos  seres
humanos,  á  vez que
a  das  outras
criaturas.

Expón  con  claridade,
exemplos  e  reflexións
orixinais  a  relación da
dignidade humana coa
dos outros seres vivos.

1.2.1.  Distingue  e  de-
bate  de  forma  xustifi-
cada e respectuosa a
orixe do ser humano.
(CCL, CSC, CSIEE)

Os seus argumentos
son pobres e debate
de  modo
desordenado  sobre
a  orixe  do  ser
humano.

Expón correctamente
as  súas  ideas  sobre
a  orixe  do  ser
humano,  aínda  que
non  atope
xustificacións sólidas.

Propón  e  defende
xustificadamente  a
súa  opinión  sobre  a
orixe do ser humano.

Debate  de  forma  res-
pectuosa,  achegando
motivos de reflexión e
xustificando  as  súas
propostas  por  medio
de argumentos sólidos.

1.3.1. Valora, en situa-
cións da súa contorna,
a dignidade de todo ser
humano  con  indepen-
dencia  das  capacida-
des físicas,  cognitivas,
intelectuais,  sociais,
etc.
(CAA, CSC, CSIEE)

Ten  dificultades
para entender que a
dignidade  humana
lle  é  inherente  e
faina  depender  das
súas circunstancias.

Valora  a  dignidade
dos  seres  humanos
independente-mente
das  súas
capacidades
nalgunhas situacións,
pero non en todas.

Entende e expresa a
través de exemplos a
inherencia  da
dignidade  dos  seres
humanos, sen ter en
conta  as  súas
capacidades  ou  a
ausencia delas.

Comprende,
exemplifica  e
reflexiona sobre a idea
de  que  a  dignidade
humana  lle  é  propia,
sen  ter  en  conta  as
súas  capacidades.  É
capaz  de  xerar
interese  nos  seus
compañeiros cos seus
exemplos e asume na
súa  vida  diaria  esta
actitude.

1.4.1. Clasifica accións
do  ser  humano  que
respectan  ou  destrúen
a  creación.  (CSC,
CSIEE, CCEC)

Resúltalle  difícil
clasificar  as
actividades
humanas  segundo
destrúan  ou
respecten  a
creación.

Pode  clasificar
algunhas  accións  do
ser  humano  como
respectuosas  ou
destrutivas  coa
creación.

Identifica
correctamente  as
actividades  humanas
que  contribúen  a
respectar  ou  a
destruír a creación.

Rexistra,  identifica  e
clasifica actividades do
ser  humano  que
respectan a creación e
contrástaas  con
aquelas  que  a
destrúen,  e  reflexiona
sobre este feito.

1.4.2.  Deseña,  en
pequeno  grupo,  un
plan  de  colaboración
co  seu  centro
educativo  no  que  se
inclúan  polo  menos
cinco necesidades e as
posibles solucións que
o propio  grupo  levaría
a  cabo.  (CMCCT,
CSIEE)

Amosa  pouco
interese  en
participar  na
actividade en  grupo
para  establecer  un
plan de colaboración
co  seu  centro
educativo  e  a  súa
achega é escasa ou
nula.

Participa na dinámica
do grupo e comparte
as súas ideas acerca
das  necesidades  e
as  posibles
solucións. 

Achega  ideas
innovadoras  e  apoia
as  dos  compañeiros
e  compañeiras  para
establecer un plan de
colaboración
interesante e realista.

Comparte  as  súas
ideas  e  respecta  e
impulsa  as  dos  seus
compañeiros  e
compañeiras,  dirixindo
activamente  as
propostas  de
colaboración,  que  se
pon en marcha co seu
esforzo e o das demais
persoas do grupo.

2.1.1.  Busca  e  elixe
personaxes  significati-
vos do pobo de Israel e
identifica  e  analiza  a
resposta  de  fe  neles.
(CCL, CAA, CCEC)

Cústalle  traballo
atopar  personaxes
significativos  e  non
identifica  correcta-
mente a súa respos-
ta de fe.

Elixe algúns persona-
xes  destacados  da
historia  de  Israel  e
identifica  a  súa  res-
posta de fe.

Distingue  os  perso-
naxes máis significa-
tivos  da  historia  de
Israel e sabe expor a
súa  resposta  de  fe,
realizando  unha
análise básica dela.

Realiza unha selección
meditada dos persona-
xes  máis  significativos
e analiza a súa respos-
ta de fe baseándose e
coñecementos  previos
e na propia reflexión.

2.2.1.  Interésase  por
coñecer e valora a res-
posta  de  fe  ao  Deus
que  se  revela.  (CAA,
CSIEE, CCEC)

Demostra pouco ou 
ningún interese por 
coñecer a resposta 
de fe ao Deus 
revelado.

Amosa interese por 
coñecer e valora a 
resposta de fe ao 
Deus revelado, pero 
non afonda niso.

Interésase pola 
resposta de fe ao 
Deus que se revela e 
valora esa resposta na
medida dos seus 
coñecementos e 
experiencias.

Demostra coñecer a 
resposta de fe ao Deus
revelado e valora a 
resposta, reflectíndoa 
claramente de palabra 
e de obra.



SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque III, Unidades 4 e 5
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
2.3.1.  Identifica,  cla-
sifica  e  compara  as
características funda-
mentais  dos  Libros
Sagrados  amosando
interese pola súa ori-
xe  divina.  (CCL,
CCEC)

Resúltalle  dificultoso
atopar  as
características
fundamentais  dos
Libros  Sagrados  e
non  amosa  interese
pola súa orixe divina.

Identifica  as
características  máis
importantes  dos
Libros  Sagrados  e
acepta  que  a  súa
orixe é divina.

Atopa  os  principais
trazos  dos  Libros
Sagrados,
compáraos  e
organízaos,
interesándose  pola
súa  condición  de
verdade revelada.

Selecciona  e  clasifica
adecuadamente  e
compara  de  forma
construtiva  os
elementos  definitorios
dos  Libros  Sagrados.
Realiza  este  labor
asumindo  e
xustificando  nela  a
orixe  divina  das
Escrituras.

2.4.1.  Le,  localiza  e
esquematiza os crite-
rios recollidos na Dei
Verbum ao  redor  da
interpretación  da  Bi-
blia  valorándoos
como  necesarios.
(CCL, CSIEE)

Le  a  Dei  Verbum,
pero  é  incapaz  de
localizar  nela  os
criterios  referentes  á
interpretación  da
Biblia.

Tras a lectura da Dei
Verbum, é  capaz  de
localizar  os  criterios
sobre  a
interpretación  da
Biblia.

Ao ler a  Dei Verbum
atopa  e  selecciona
de  forma
esquemática  os
elementos  que  se
refiren  á
interpretación bíblica.

Analiza  a  Dei  Verbum
de  maneira  que  pode
localizar  os  criterios
sobre  a  interpretación
da Biblia, seleccionalos
de  forma  coherente  e
esquematizalos  para  a
súa mellor comprensión
e aplicación.

2.5.1. Distingue e si-
nala  en  textos  bíbli-
cos  a  presenza  dun
Deus que se comuni-
ca,  xustificando  no
grupo  a  selección
dos  textos.  (CCL,
CAA, CSC)

Identifica  vagamente
a  presenza de Deus
nos  textos  bíblicos,
pero  ten  dificultades
para  completar  a
selección  e
presentala  de  forma
clara ante o grupo.

Recoñece  a
presenza de Deus en
comunicación  cos
seres  humanos
nalgúns  textos
bíblicos  e  explícalle
sucintamente  ao
grupo  por  que  os
elixiu.

Elixe  pasaxes  con
interese  para
amosarlle  a
comunicación  de
Deus  á  humanidade
e  exponlle
claramente  ao  grupo
o  porqué  da  súa
selección.

Xustifica ante o grupo a
súa  selección  de
textos, de maneira que
suscite  o  interese  da
clase  e  lles  transmita,
desde a súa reflexión, a
importancia  da
presenza dun Deus que
se comunica nos textos
bíblicos seleccionados.

2.5.2. Coñece e xus-
tifica  por  escrito  a
existencia nos Libros
Sagrados  do  autor
divino  e  o  autor  hu-
mano. 
(CCL, CAA)

Presenta  unha
xustificación
insuficiente, ben sexa
por falta de claridade
ou por falta de propia
comprensión  da
existencia  das  dúas
autorías  dos  Libros
Sagrados.

Entende  que  existen
dous tipos de autoría
nos  Libros  Sagrados
e  xustifícao
brevemente  por
escrito.

Coñece  a  existencia
de  autor  humano  e
autor  divino  nas
Sagradas  Escrituras
e pono por escrito de
forma  clara  e
adecuada.

Xustifica  mediante
exemplos  e  reflexións
maduras  a  existencia
de  dúas  autorías  nos
Libros  Sagrados,  e
entende e expón a súa
importancia.

3.1.1. Coñece e des-
cribe  as  característi-
cas do Deus cristián.
(CCL, CCEC)

Cústalle  traballo
identificar  trazos  es-
pecíficos  do  Deus
cristián.

Describe  adecuada-
mente os trazos bási-
cos do Deus cristián.

Demostra, por medio
dunha descrición am-
pla  e  clara,  o  seu
coñecemento das ca-
racterísticas do Deus
cristián.

Na  súa  descrición  dos
trazos do Deus cristián
apréciase,  non  só
coñecemento  deles,
senón  tamén  reflexión
e interese.

3.1.2.  Le  relatos  mi-
tolóxicos, localiza tra-
zos  das  divindades
das relixións politeís-
tas  e  contrástaos
coas  características
do  Deus  cristián.
(CCL, CCEC, CAA)

Le  de  xeito  moi  im-
preciso os relatos mi-
tolóxicos,  e  atopa,
con  axuda,  algunha
característica  das di-
vindades  das  reli-
xións politeístas.

Le de xeito impreciso
os  relatos  mitolóxi-
cos,  e  atopa,  por  el
mesmo, algunha  ca-
racterística das divin-
dades  das  relixións
politeístas.

Le  de  xeito  preciso
os  relatos  mitolóxi-
cos,  e  atopa,  por  el
mesmo,  as  carac-
terística  das  divinda-
des das relixións poli-
teístas,  pero  cóstalle
contrastalos co Deus
cristián.

Le de xeito  preciso  os
relatos  mitolóxicos,  e
atopa,  por  el  mesmo,
as característica das di-
vindades  das  relixións
politeístas, e pode con-
trastalos  co  Deus  cris-
tián.

3.2.1.  Recoñece,  des-
cribe  e  acepta  que  a
persoa humana necesi-
ta do outro para alcan-
zar  a  súa identidade a
semellanza  de  Deus.
(CCL,  CAA,  CCEC,
CSC)

Recoñece  con  moita
dificultade que a per-
soa necesita do outro
para  alcanzar  a  súa
identidade  a  seme-
llanza de Deus.

Recoñece con dificul-
tade  que  a  persoa
necesita  do  outro
para  alcanzar  a  súa
identidade  a  seme-
llanza de Deus.

Recoñece  que  a  per-
soa necesita  do outro
para  alcanzar  a  súa
identidade a semellan-
za  de  Deus,  e,  con
axuda, sabe aplicalo á
súa propia vida.

Recoñece que a persoa
necesita  do outro para
alcanzar a súa identida-
de  a  semellanza  de
Deus e sabe aplicalo á
súa propia vida.



TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 6 e 7
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
3.3.1.  Confecciona
materiais onde se ex-
presan os momentos
relevantes da historia
salvífica  e  relacióna-
os coas verdades de
fe  formuladas  no
Credo. 
(CD, CSIEE)

É incapaz de realizar
a  tarefa  de  confec-
ción de materiais, ou
ben realízaa erronea-
mente,  sen  atopar  a
relación entre o Cre-
do e a historia salvífi-
ca.

Recoñece  algúns
momentos  da  Histo-
ria da Salvación e re-
laciónaos  de  forma
sucinta  coas  verda-
des de fe  do Credo,
elaborando  materiais
sinxelos.

Revisa  a  totalidade
das  verdades  de  fe
comprendidas  no
Credo  e  relaciónaas
cun ou máis momen-
tos da historia salvífi-
ca,  confeccionando
materiais  claros  e
con xustificación ade-
cuada. 

Demostra  orixinalidade
na confección de mate-
riais,  de  maneira  que
quede  patente  o  seu
esforzo  e  interese  e
que  sirvan  ao  mesmo
tempo  para  presentar
aos  demais  as  rela-
cións  correctamente
xustificadas  entre  a
Historia da Salvación e
as  verdades  de  fe  do
Credo.

3.4.1. Clasifica as 
verdades de fe conti-
das no Credo e expli-
ca o seu significado. 
(CCL, CAA)

Cústalle  traballo  en-
tender  e  explicar  o
significado  das  ver-
dades de fe contidas
no  Credo,  ou  ben
non é capaz de clasi-
ficalas.

Realiza  unha  clasifi-
cación  correcta  das
verdades  de  fe  do
Credo e explícaas de
forma básica.

Clasifica  adecuada-
mente  as  verdades
de fe  que se atopan
no  Credo  e  realiza
unha  explicación  co-
rrecta e ampla.

Amosa  dominio  das
verdades de fe contidas
no Credo, explicando o
seu significado por me-
dio  da  xustificación
teórica  e  a  reflexión
persoal e clasifícaas de
forma  que  sexan  máis
comprensibles.

4.1.1.  Localiza  no
mapa  os  lugares  de
orixe  das  primeiras
comunidades  cristiás
e  describe  as  súas
características.
(CCL,CMCCT,CSC,
CAA)

O  seu  traballo  é  in-
completo,  ben  por-
que  non  pode  reali-
zar unha correcta lo-
calización das primei-
ras  comunidades
cristiás,  ou  ben  por-
que  explica  deficien-
temente as súas ca-
racterísticas ou non o
fai de ningún modo.

Identifica  aproxima-
damente  nun  mapa
os  lugares  de  orixe
das  primeiras  comu-
nidades  e  sinala  as
súas  características
principais.

Especifica nun mapa
a  localización  xeo-
gráfica das primeiras
comunidades e reali-
za  unha  descrición
das súas característi-
cas de modo que se
poida identificar e di-
ferenciar  correcta-
mente cada unha de-
las.

Demostra  que  com-
prende  a  importancia
das  primeiras  comuni-
dades  cristiás,  non  só
indicando  a  súa  locali-
zación  e  característi-
cas, senón tamén refle-
xionando  sobre  o  feito
da súa aparición, desde
Cristo e para a Igrexa.

4.1.2.  Reconstrúe  o
itinerario  das  viaxes
de san Paulo e expli-
ca  coas  súas  pala-
bras  a  difusión  do
cristianismo no mun-
do pagán.
(CCL,  CMCCT,  CD,
CAA, CSIEE, CCEC)

Descoñece o itinera-
rio das viaxes de san
Paulo e a difusión do
cristianismo,  ou  ben
non chega a explica-
las correctamente.

Realiza unha recons-
trución das viaxes de
san  Paulo  e  explica
brevemente como se
produciu  a  difusión
do  cristianismo  no
ámbito pagán.

Indica  correctamente
o  itinerario  das  vi-
axes de san Paulo e
pono en paralelo coa
súa explicación sobre
a expansión  do  cris-
tianismo entre os pa-
gáns.

Reconstrúe con detalle
as viaxes de san Paulo
e sabe explicar con co-
rrección,  partindo  de-
las,  ou ben con outros
recursos, como se pro-
duciu  a  expansión  do
cristianismo,  e  reflexio-
na  sobre  a súa impor-
tancia.

4.2.1. Describe e va-
lora a raíz da unida-
de  e  santidade  da
Igrexa.
(CCL, CAA, CCEC)

Cústalle  entender  o
carácter  unitario  da
Igrexa  e  non  sabe
describir  as  razóns
da súa santidade.

Describe  a  raíz  da
unidade  e  santidade
da Igrexa, e fai unha
valoración  persoal
sinxela.

Presenta  unha  des-
crición  clara  e  ade-
cuada da raíz da uni-
dade e santidade da
Igrexa e leva a cabo
unha valoración xus-
tificada. 

Describe  de  modo  ex-
tenso  e  coherente  por
que  a  Igrexa  é  unha,
santa,  católica e apos-
tólica,  baseándose  na
reflexión,  ademais  de
na documentación.

4.2.2.  Elabora  mate-
riais,  utilizando  as
tecnoloxías  da  infor-
mación e da comuni-
cación,  onde  se  re-
flicte a universalidade
e  apostolicidade  da
Igrexa.
(CD, CSIEE, CCEC)

Tenta elaborar mate-
riais  usando  o  TIC,
pero  non  as  domina
suficientemente,  ou
ben  non  plasma  de
modo claro a mensa-
xe de  universalidade
e  apostolicidade  da
Igrexa  e  queda  no
superficial.

Presenta  a mensaxe
de  universalidade  e
apostolicidade  da
Igrexa  de  modo  sin-
xelo,  utilizando  tec-
noloxías  da  informa-
ción  e  a  comunica-
ción.

Plasma de modo co-
rrecto e amplo a uni-
versalidade e aposto-
licidade  da  Igrexa,
usando  adecuada-
mente  o  TIC  para
presentalas de forma
amena  e  comprensi-
ble.

Combina de forma cre-
ativa  os  recursos  que
proporcionan  as  TIC
coa propia mensaxe de
universalidade  e  apos-
tolicidade  da  Igrexa,
creando  un  material
non  só  coherente,
senón tamén orixinal  e
suxestivo.



c) Perfil competencial:

COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

CMCCT

1.4.2.  Deseña  en  pequeno  grupo  un  plan  de  colaboración  co  seu  centro
educativo  no  que  se  inclúan  polo  menos  cinco  necesidades  e  as  posibles
solucións que o propio grupo levaría a cabo. 
4.1.1. Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás
e describe as súas características. 

ESCRITOS:

- Actividades diarias 
por escrito.

- Presentacións 
escritas dentro dos 
traballos 
cooperativos.

- Compleción dos 
mapas mentais de 
cada unidade.

- Respostas á 
avaliación 
competencial.

4.1.2.  Reconstrúe o itinerario das viaxes de san Paulo  e explica coas súas
palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán.

CCL     1.1.1.  Argumenta a dignidade do ser humano con relación aos outros seres
vivos. 

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

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

2.4.1. Le, localiza e esquematiza os criterios recollidos na Dei Verbum ao redor
da interpretación da Biblia valorándoos como necesarios. 

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

2.5.2. Coñece e xustifica por escrito a existencia, nos Libros Sagrados, do autor
divino e o autor humano. ORAIS:

- Participación en 
debates.

- Posta en común das 
cuestións xurdidas das
rutinas de pensamen-
to. 

- Exposición dos 
resultados.

3.1.1. Coñece e describe as características do Deus cristián. 

3.1.2.  Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  trazos  das  divindades  das  relixións
politeístas e contrástaos coas características do Deus cristián. 

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

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

4.1.1. Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás
e describe as súas características. OBSERVACIÓN DI-

RECTA E SISTEMÁTI-
CA:

- Actitude cara aos 
compañeiros e com-
pañeiras nas activida-
des colaborativas.

- Participación nas ac-
tividades do día a día.

4.1.2.  Reconstrúe o itinerario das viaxes de san Paulo  e explica coas súas
palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. 

4.2.1. Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. 

CAA 1.1.1.  Argumenta a dignidade do ser humano con relación aos outros seres
vivos. 



- Mostra de interese 
nas actividades 
voluntarias e na 
ampliación de 
coñecementos.

- Capacidade de 
reflexión amosada a 
partir dos testemuños.

1.3.1. Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo ser humano
con  independencia  das  capacidades  físicas,  cognitivas,  intelectuais,  sociais,
etc. 

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

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

2.5.2. Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sagrados do autor
divino e do autor humano. 

3.1.2.  Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  trazos  das  divindades  das  relixións
politeístas e contrástaos coas características do Deus cristián. 

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

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

4.1.1. Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e
describe as súas características. 

4.1.2.  Reconstrúe  o  itinerario  das  viaxes  de  san  Paulo  e  explica  coas  súas
palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. 

4.2.1. Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. 

3.1.2.  Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  trazos  das  divindades  das  relixións
politeístas e contrástaos coas características do Deus cristián. 

CD 3.3.1.  Confecciona  materiais  onde  se  expresan  os  momentos  relevantes  da
historia salvífica e relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo. 

4.1.1. Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e
describe as súas características. 

4.1.2.  Reconstrúe  o  itinerario  das  viaxes  de  san  Paulo  e  explica  coas  súas
palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. 

4.2.2.  Elabora  materiais,  utilizando  as  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

1.3.1. Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo ser humano con
independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

CCEC 1.4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación. 
4   2.1.1. Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e anali-

za a resposta de fe neles. 

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

4 I  
2.3.1. Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros
Sagrados amosando interese pola súa orixe divina. 

3.1.1. Coñece e describe as características do Deus cristián. 



3.1.2.  Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  trazos  das  divindades  das  relixións
politeístas e contrástaos coas características do Deus cristián. 

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

4.1.2.  Reconstrúe  o  itinerario  das  viaxes  de  san  Paulo  e  explica  coas  súas
palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. 

4.2.1. Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. 

4.2.2.  Elabora  materiais,  utilizando  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

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

CSIEE I    
1.4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación. 

I.1. 
1.4.2. Deseña en pequeno grupo un plan de colaboración co seu centro educativo
no que se inclúan polo menos cinco necesidades e as posibles solucións que o
propio grupo levaría a cabo. 

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

2.4.1. Le, localiza e esquematiza os criterios recollidos na Dei Verbum ao redor da
interpretación da Biblia valorándoos como necesarios. 

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

4.1.2.  Reconstrúe  o  itinerario  das  viaxes  de  san  Paulo  e  explica  coas  súas
palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. 

4.2.2.  Elabora  materiais,  utilizando  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

1.1.1. Argumenta a dignidade do ser humano con relación aos outros seres vivos. 

CSC 1.2.1.  Distingue  e  debate  de  forma  xustificada  e  respectuosa  a  orixe  do  ser
humano. 

      
1.3.1. Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo ser humano con
independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais etc. 

      
1.4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación. 

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

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



d) Criterios de superación da materia de Relixión Católica de Segundo curso

d.1.- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Relixión Católica. Segundo curso

Competencias clave

BLOQUE I

1.1. Argumenta a dignidade do ser humano con relación aos outros
seres vivos. (5%)

CCL, CAA, CSC

2.1. Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do
ser humano. (5%)

CCL, CSC, CSIEE

3.1. Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo ser
humano  con  independencia  das  capacidades  físicas,  cognitivas,
intelectuais, sociais etc. (5%)

CAA, CSE, CCEC

4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a
creación. (5%) CSC, CSIEE, CCEC

4.2.  Deseña  en  pequeno  grupo  un  plan  de  colaboración  co  seu
centro educativo no que se inclúan polo menos cinco necesidades e
as posibles solucións que o propio grupo levaría a cabo. (5%)

CMCCT, CSIEE

BLOQUE II

1.1.  Busca  e  elixe  personaxes  significativos  do  pobo  de  Israel  e
identifica e analiza a resposta de fe neles. (5%)

CCL, CAA, CCEC

2.1. Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que se
revela. (4%)

CAA, CSIEE, CCEC

3.1.  Identifica,  clasifica e compara as características fundamentais
dos Libros Sagrados mostrando interese pola súa orixe divina. (4%)

CCL, CCEC

4.1. Le, localiza e esquematiza os criterios recollidos na Dei Verbum
ao redor da interpretación da Biblia valorándoos como necesarios.
(4%)

CCL, CSIEE

5.1. Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que
se comunica, e xustifica no grupo a selección dos textos. (4%)

CCL, CAA, CSC

5.2. Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sagrados
do autor divino e do autor humano. (4%)

CCL, CAA

BLOQUE III

1.1. Coñece e describe as características do Deus cristián. (5%) CCL, CCEC

1.2.  Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  trazos  das  divindades  das
relixións  politeístas  e  contrástaos  coas  características  do  Deus
cristián. (5%)

CCL, CD, CAA, CCEC

2.1. Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do
outro para alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. (5%)

CCL, CAA, CSC, CCEC

3.1.  Confecciona  materiais  onde  se  expresan  os  momentos
relevantes da historia salvífica e relaciónaos coas verdades de fe
formuladas no Credo.  (5%)

CD, CSIEE



4.1. Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu
significado.  (5%)

CCL, CAA

BLOQUE IV

1.1.  Localiza  no  mapa  os  lugares  de  orixe  das  primeiras
comunidades cristiás e describe as súas características. (6%) 

CCL, CMCCT, CD, CAA

1.2. Reconstrúe o itinerario das viaxes de san Paulo e explica coas
súas palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. (6%)

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSIEE,
CCEC

2.1. Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. (6%) CCL, CAA, CCEC

2.2. Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e da
comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da
Igrexa. (7%)

CD, CSIEE, CCEC

d.2.- Criterios xerais

Criterios xerais

1. Traballo autónomo
(na aula e outros espazos)

(20%)

Realización sen axuda externa.
Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
Orde e limpeza na presentación.
Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
Emprego de esquemas.
Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
Valoración do traballo na clase e na casa.
Creatividade.

2. Probas orais e escritas

(20%)

Valoración da aprendizaxe dos contidos.
Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.
Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha 

actividade.
Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
Caligrafía adecuada.
Tempo de realización.
Destrezas.
Coherencia e adecuación.

3. Actividades TIC

(10%)

Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela ou para resolver unha actividade.
Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
Grao de elaboración da resposta.
Interese e motivación.
Destrezas.
Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de 

Internet.



4. Participación e 
seguimento das clases

(20%)

Nivel e adecuación das intervencións.
Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
Uso de vocabulario adecuado.
Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal

(10%)

Capacidade de traballar de forma colaborativa.
Comunicación adecuada cos compañeiros.
Resolución de conflitos.
Interese e motivación.
Iniciativa.
Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6. Arquivo de traballo 
individual

(20%)

Presentación clara e ordenada.
Actualización.
Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.

e) Criterios de recuperación

Recuperación dunha avaliación

— Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos que estableza o 
profesor/a.

— No caso de que non se superase algunha recuperación, proporase unha proba final escrita 
sobre contidos da avaliación ou as avaliacións en cuestión.

— Valorarase a presentación dun dossier de traballo con actividades referidas aos contidos míni-
mos do curso.

f) Metodoloxía

A materia de Relixión Católica na ESO busca continuar profundando nos contidos traballados na
Primaria,  pero  buscando  un  enfoque  dinámico,  pedagoxicamente  renovado  e  aberto  a  novos
recursos,   especialmente  á  experiencia  dos  mozos  e  mozas.  Por  iso  esta  programación  se
establece ao redor de sete unidades, correspondentes a preguntas fundamentais sobre o sentido
da vida.  En cada unha das unidades utilizouse unha metodoloxía baseada nas competencias
clave,  que están detrás de todo o proceso de aprendizaxe e son programadas,  traballadas e
avaliadas:

A organización dos contidos correspóndese coa división nos  bloques  establecidos no novo
currículo  de Relixión:  a)  O sentido  relixioso do home;  b)  Deus intervén na historia;  c)
Xesucristo,  cumprimento  da  historia  da  salvación;  d)  permanencia  de  Xesucristo  na
historia: a Igrexa.

Téñense  en  conta  diferentes  técnicas  de  traballo  cooperativo  e  numerosas  actividades
baséanse nas intelixencias múltiples.

O traballo coas novas tecnoloxías intégrase en cada unha das unidades.



CURSO: 3º ESO

a) Organización e secuenciación dos Contidos,  Criterios de avaliación e Estándares de
aprendizaxe avaliables de Relixión Católica en relación coas distintas unidades da progra-
mación de Terceiro curso:

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1, 2 e 3
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque I: O sentido relixioso do home
Unidade 1: Facémonos pre-
guntas
1. O desexo de felicidade.
2. A necesidade de sentirse amado 
ou amada.
3. O ser humano busca a Deus.
4. Formas de sufrimento no mundo.
5. Diferentes respostas fronte ao su-
frimento.
6. A Biblia na cultura europea.

Unidade 2: As relixións ofre-
cen respostas
1. O hinduísmo: o karma e a reen-
carnación.
2. O budismo: a superación do sufri-
mento e o nirvana.
3. O islam: a submisión a Alá e a 
crenza na predestinación.
4. As ciencias ocultas: tarot, adiviña-
ción e astroloxía.
5. A New Age: principios fundamen-
tais.
6. As seitas: características comúns.
7. A actitude de Xesús fronte ao su-
frimento.
8. A resposta de Xesús fronte ao pe-
cado: o perdón e a misericordia.
9. A vitoria de Xesús sobre a morte:
a resurrección e a vida eterna.

Unidade 1

1. Recoñecer o desexo de plenitude
que ten a persoa.
2. Comparar razoadamente distintas
respostas fronte á finitude do ser 
humano.
3. Identificar situacións e persoas 
que deron unha resposta positiva 
fronte ao sufrimento humano.
4. Explicar a función dos mosteiros 
medievais na conservación e 
difusión da cultura.

Unidade 2
5. Comparar razoadamente as res-
postas que dan as grandes relixións 
ás principais interrogantes do ser 
humano.
6. Analizar criticamente as propos-
tas das ciencias ocultas, o esoteris-
mo e as seitas para responder aos 
grandes problemas que se presen-
tan na vida.
7. Identificar os trazos que dist-
inguen a proposta cristiá como unha
proposta de esperanza na plenitude 
final.
8. Identificar os trazos comúns entre
o cristianismo e o islam.

Unidade 1

I.1.1  Expresa  e comparte en grupo si-
tuacións ou circunstancias nas que re-
coñece a esixencia humana de felicida-
de e plenitude. (CCL, CSC)
I.2.1 Analiza e valora a experiencia per-
soal  fronte  a  feitos  belos  e  dolorosos.
(CAA, CSC, CSIEE)
I.2.2  Selecciona  escenas  de  películas
ou documentais que amosan a procura
de sentido. (CD, CSIEE, CCEC)
I.3.1  Explica,  coas  súas  propias  pala-
bras, testemuños de persoas que supe-
raron dificultades apoiadas na fe. (CCL,
CSIEE)
I.4.1  Coñece e  describe  o  proceso de
reprodución  de  libros  nas  bibliotecas
dos  mosteiros  durante  a  Idade  Media.
(CAA, CCL, CCEC)

Unidade 2
I.5.1 Manifesta opinións razoadas sobre
as  respostas  das  grandes  relixións  ao
problema da morte e o máis alá. (CCL,
CSC, CCEC)
I.6.1  Explica  razoadamente  os  perigos
que supoñen as ciencias ocultas, o eso-
terismo e as seitas para o equilibrio da
persoa humana. (CSC)
1.7.1 Explica, con feitos concretos, a ac-
titude de Xesús fronte ao sufrimento e a
morte. (CAA, CCL, CCEC)
I.7.2 Recoñece a resurrección de Xesús
como a porta de acceso á vida eterna.
(CAA, CCEC)
I.8.1 Enumera actitudes e feitos concre-
tos que favorecen o diálogo interrelixio-
so. (CAA, CSC, CCEC)

Bloque II: A Revelación: Deus intervén na historia
Unidade 3: As persoas son li-
bres de colaborar con Deus
1. O pecado de Adán e Eva no rela-
to da Xénese.
2. As consecuencias do pecado.
3. En que consiste a ruptura con 
Deus.
4. En que consiste a ruptura cos de-
mais.
5. A vocación é unha chamada de 
Deus.
6. A resposta á chamada de Deus.

Unidade 3

1. Descubrir que o pecado reside no
rexeitamento á intervención de Deus
na propia vida.
2. Distinguir a verdade revelada da 
roupaxe literaria no relato da Xéne-
se.
3. Descubrir e recoñecer a propia 
vocación como resposta á chamada 
de Deus.
4. Valorar as consecuencias do pe-
cado nas relacións cos demais.

Unidade 3

II.1.1 Identifica, analiza e comenta situa-
cións actuais onde se expresa o pecado
como rexeitamento  ou  suplantación  de
Deus. (CCL, CAA, CSC)
II.2.1 Analiza o texto sacro diferenciando
a verdade revelada da roupaxe literaria
e recrea un relato da verdade revelada
sobre o pecado orixinal con linguaxe ac-
tual. (CCL, CAA, CSIEE, CCEC)
II.3.1 Explica de forma razoada por que
Deus chama a todas as persoas a cola-
borar con El na construción dun mundo
máis humano. (CCL, CSC, CCEC)
II. 4.1 Relaciona o relato de Caín e Abel
coas actitudes en contra dos atentados



á vida humana. (CCL, CAA, CSC)

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4 e 5
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque III: Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
Bloque IV: Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

Unidade 4: O encontro con 
Xesús transforma
1. Xesús sale ao encontro das 
persoas.
2. Quen é Zaqueo.
3. O encontro de Xesús con Zaqueo.
4. O cambio de vida de Zaqueo.
5. Quen é Nicodemo.
6. O encontro de Xesús con 
Nicodemo.
7. O cambio de actitude de 
Nicodemo respecto de Xesús.
8. Quen é María Madalena.
9. O encontro de Xesús con María 
Madalena.
10. O anuncio de María Madalena 
aos apóstolos.
11. Quen é Paulo de Tarso.
12. O encontro de Xesús con Paulo.
13. O cambio de vida de Paulo: a 
predicación aos xentís.

Unidade 5: A Igrexa é un lugar
de encontro
1. Experiencias que facilitan o 
encontro con Xesús.
2. Actitudes que axudan e actitudes 
que entorpecen o encontro persoal.
3. A Igrexa como espazo de 
encontro.
4. A Igrexa como comunidade de fe.
5. A Eucaristía, lugar privilexiado de 
encontro con Xesús.
6. A Palabra de Deus fálanos de 
Xesús.
7. A oración, forma persoal de 
atoparse con Xesús.
8. A vida da comunidade facilita a 
acollida.
9. María e os santos, exemplos de 
vida cristiá.
10. As devocións populares.

Unidade 4

1. Recoñecer e apreciar que o 
encontro con Cristo cambia a forma 
de comprender o mundo, a historia, 
a realidade, as persoas etc.
2. Comprender que a pertenza a 
Cristo leva unha nova forma de 
comportarse na vida.
3. Analizar e interpretar pinturas de 
carácter relixioso.
4. Recoñecer que a veneración das 
imaxes relixiosas axuda a descubrir 
a persoa que representan.

Unidade 5

5. Tomar conciencia do vínculo 
indisoluble entre o encontro con 
Cristo e a pertenza á Igrexa.
6. Valorar criticamente a experiencia
de plenitude que promete Cristo.
7. Recoñecer os subsidios e 
recursos que a Igrexa ofrece para 
facilitar o encontro con Cristo.
8. Valorar a importancia dos 
mosteiros e dos grandes teólogos 
cristiáns para facilitar o encontro con
Cristo a través da oración.

Unidade 4

III.1.1 Busca e selecciona biografías de
conversos. (CCL, CD)
III.1.2  Expresa  xuízos  respectuosos
sobre  a  novidade que o  encontro  con
Cristo introduciu na forma de entender o
mundo,  segundo  as  biografías
seleccionadas. (CCL, CSC, CCEC)
III.2.1  Crea  e  comparte  textos,
videoclips  e  curtas,  para  describir  as
consecuencias que na vida dos cristiáns
supuxo  o  encontro  con  Cristo.  (CCL,
CAA, CD, CSIEE)
III.3.1  Distingue  nunha  pintura  os
contidos  que  se  axustan  aos  relatos
bíblicos  das  interpretacións  libres  dos
artistas. (CAA, CCEC)
III.4.1  Distingue  o  valor  simbólico  das
imaxes  do  culto  á  persoa  que
representan. (CAA, CCEC)

Unidade 5

III.5.1 Busca, selecciona e presenta, de
forma xustificada,  a  experiencia  dunha
persoa que atopou a Cristo na Igrexa.
(CCL, CAA, CSIEE)
III.6.1 Escoita testemuños de cristiáns e
debate  con  respecto  acerca  da
plenitude de vida que neles se expresa.
(CCL, CSC)
III.7.1  Identifica  e  describe
perfectamente os elementos básicos da
liturxia  cristiá:  oración,  sacramentos,
vida  de  comunidade  etc.  (CAA,  CCL,
CCEC)
III.8.1  Explica  o  sentido  da  oración
cristiá  e  valora  as  achegas  dos
mosteiros  e  dos  grandes  teólogos.
(CCL, CCEC)

TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 6 e 7
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque IV: Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

Unidade 6: Os cristiáns com-
prométense
1. Os grandes retos da sociedade 
actual.
2. A resposta cristiá aos retos da so-
ciedade.
3. Trazos do compromiso cristián.
4. Iniciativas de evanxelización.
5. A pobreza e a pobreza evanxéli-
ca.

Unidade 6

1. Comprender que a pertenza a 
Cristo leva unha nova forma de 
comportarse na vida.
2. Recoñecer os trazos do compro-
miso evanxélico para a consecución 
dun mundo máis humano.
3. Identificar a opción preferente de 
Xesús polos pobres e recoñecela no

Unidade 6
 
IV.1.1 Describe a resposta dos cristiáns
aos grandes retos da sociedade actual e
pon  exemplos  concretos.  (CCL,  CAA,
CSIEE, CSC)
IV.2.1  Describe  accións  concretas  da
Igrexa que permiten difundir a mensaxe
evanxélica e poñela en práctica. (CCL,
CAA, CCEC)



6. Xesús achégase aos pobres.
7. Os cristiáns seguen o modelo de 
Xesús.
8. Quen é o Padre Anxo.
9. Mensaxeiros da Paz: estrutura e 
proxectos que levan a cabo.
10. As máquinas expendedoras de 
solidariedade.

Unidade 7: A fe impregna a 
nosa cultura
1. A proposta de valores cristiáns.
2. O labor social da Igrexa: educati-
va, cultural e asistencial.
3. A arte sacra ao longo dos sécu-
los: estilos e tendencias.
4. Análise dunha obra de arte.
5. A beleza da fe cristiá na arte.
6. Manifestacións artísticas de ca-
rácter relixioso: arquitectura, escul-
tura, pintura e música.
7. Novas formas de anunciar a men-
saxe de Xesús.

traballo dos cristiáns.
4. Valorar as accións da Igrexa en 
favor dos máis pobres ao longo da 
historia.

Unidade 7

5. Relacionar os valores sociais ac-
tuais cos valores cristiáns e recoñe-
cer a influencia destes.
6. Identificar na cultura a riqueza e a
beleza que xera a fe.
7. Recoñecer a presenza cristiá en 
diferentes manifestacións da cultura 
actual.
8. Obter información relevante a par-
tir da análise de textos de carácter 
relixioso.

IV.3.1  Explica  accións  concretas  dos
cristiáns  nas  que se  aprecia  a  opción
preferente  polos  pobres.  (CCL,  CSC,
CSIEE)
IV.4.1 Identifica personaxes e activida-
des en favor dos pobres que tiveron o
seu sitio no seo da Igrexa ao longo da
historia. (CCL, CSC)

Unidade 7

IV.5.1 Enumera valores sociais actuais
e relaciónaos de modo inequívoco con
valores cristiáns. (CAA, CCL, CSC)
IV.6.1  Demostra,  mediante  exemplos
previamente seleccionados, que a expe-
riencia cristiá foi xeradora de cultura ao
longo da historia. (CCL, CAA, CCEC)
IV.7.1 Defende de forma razoada a in-
fluencia da fe na arte, no pensamento,
nos costumes, na saúde, na educación
etc. e atopa a súa presenza nos medios
actuais. (CCL, CSC, CCEC)
IV.8.1 Descubre e explicita con clarida-
de  a  mensaxe evanxélica  contida  nun
texto de carácter relixioso. (CCL, CAA,
CSC, CSIEE)

b) Criterios de cualificación (Rúbricas):

PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
I.1.1  Expresa  e  com-
parte  en  grupo  situa-
cións ou circunstancias
nas  que  recoñece  a
esixencia  humana  de
felicidade  e  plenitude.
(CCL, CSC)

Ten escaso interese
en entender a nece-
sidade  de  plenitude
dos  seres  humanos
e/ou  non  comparte
situacións  nas  que
se manifeste.

Recoñece  o  desexo
de plenitude  e  felici-
dade do ser humano,
aínda que queda nos
exemplos e non che-
ga a xeneralizar.

Identifica nos demais
a necesidade de ple-
nitude  e  felicidade,
pero  non  o  asimila
como parte de si.

Pon  en  común  exem-
plos nos que queda pa-
tente a esixencia de feli-
cidade  e  plenitude  dos
seres  humanos,  enten-
dendo  que  forma  parte
de si.

I.2.1 Analiza e valora a
experiencia  persoal
fronte a feitos belos  e
dolorosos,  entendendo
a finitude do ser huma-
no.  (CAA,  CSC,
CSIEE)

Resúltalle dificultoso
identificar  as
distintas
respostas  dos seres
humanos ante a dor
e a alegría.

Alcanza  a  identificar
algunhas  experien-
cias  como  respostas
fronte  ao  sufrimento,
pero non o fai con to-
das.

Entende que hai dife-
rentes respostas ante
o  sufrimento  e  pode
identificalas, pero non
logra  exemplificalas
na súa contorna.

Distingue  e  localiza  as
distintas  respostas  do
ser humano ante o sufri-
mento  e  identifica
exemplos  concretos  da
súa contorna.

I.2.2  Selecciona  esce-
nas de películas ou do-
cumentais que amosan
a  procura  de  sentido.
(CD, CSIEE, CCEC)

É incapaz de atopar
en  imaxes  fílmicas
algún  exemplo  de
procura de sentido.

Atopa  escenas  de
procura  de  sentido,
pero  só  se  son  moi
claras.

Recoñece  situacións
filmadas  nas  que  se
dá a procura do senti-
do da vida, pero o fai
intuitivamente.

Atopa e identifica clara-
mente escenas nas que
se amosa a procura de
sentido.

I.3.1  Explica,  coas
súas propias palabras,
testemuños de persoas
que superaron dificulta-
des  apoiadas  na  fe.
(CCL, CSIEE)

Resúltanlle  indife-
rentes  os  teste-
muños  de  persoas
que  superaron  difi-
cultades  con  axuda
da fe.

Entende  que  existen
testemuños  de  per-
soas que se apoiaron
na fe, aínda que non
os  ve  como  algo
próximo a si.

Resúltalle complicado
describir  os  teste-
muños positivos ante
o  sufrimento,  aínda
que  dá  sinais  de
coñecelos.

Recrea coas súas pala-
bras  testemuños  vivos
da  fe,  presentes  nas
persoas  que  superaron
dificultades  axudados
por ela.

I.4.1  Coñece e descri-
be o proceso de repro-
dución de libros nas bi-
bliotecas dos mosteiros
durante a Idade Media

Non relaciona a vida
monacal  coa  repro-
dución  de  libros,  e
aínda cando o acep-
te,  non  entende  a

Entende  vagamente
a relación entre a re-
produción  de  libros
nos mosteiros medie-
vais e o seu significa-

Recoñece  a  impor-
tancia  dos  mosteiros
na difusión dos libros,
pero  non ten claro  o
papel dos copistas.

Entende como se copia-
ban os libros nos mos-
teiros  e  a  repercusión
cultural que isto tivo na
Idade Media.



PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
(CAA, CCL, CCEC) súa  repercusión  na

cultura.
do cultural.

I.5.1  Manifesta  opi-
nións  razoadas  sobre
as respostas das gran-
des relixións ao proble-
ma da morte e o máis
alá.  (CCL,  CSC,
CCEC)

Confunde frecuente-
mente  as  respostas
das  grandes  reli-
xións fronte á morte
e o máis alá.

Identifica algúns
trazos  das  grandes
relixións,  pero  sen
relación  cos
problemas
fundamentais  do  ser
humano.

Coñece a grandes
trazos as respostas
das grandes relixións,
pero non é capaz de
argumentalas.

Compara razoadamente
as  respostas  que  dan
as grandes relixións ás
principais interrogantes.

I.6.1  Explica  razoada-
mente  os  perigos  que
supoñen  as  ciencias
ocultas, o esoterismo e
as seitas para o equili-
brio  da  persoa  hu-
mana. (CSC)

Non identifica clara-
mente  que  é  unha
seita e non entende
cales  son  os  seus
perigos para o equi-
librio das persoas.

Sabe que é unha sei-
ta,  identifica  al-
gunhas  delas,  pero
non  percibe  perigo
na súa existencia.

Coñece as caracterís-
ticas  das  principais
seitas  e  do  esoteris-
mo, pero non critica a
súa  actuación  nin
identifica  claramente
os seus perigos.

Realiza  unha  análise
crítica persoal  das  pro-
postas  das  ciencias
ocultas,  o esoterismo e
as  seitas  para  respon-
der  os  grandes  proble-
mas  que  se  presentan
na vida.

1.7.1  Explica,  con  fei-
tos  concretos,  a  acti-
tude  de  Xesús  fronte
ao sufrimento e a mor-
te. (CAA, CCL, CCEC)

Non  sente  interese
pola  actitude  cristiá
ante a morte.

Coñece  a  grandes
liñas a paixón e mor-
te  de  Xesús,  pero
resúltalle  difícil  rela-
cionalas  cunha  res-
posta vital válida.

Entende que a paixón
e morte de Xesús fo-
ron un sacrificio pola
humanidade,  pero
non identifica cada un
dos  momentos  da
paixón nin o seu sen-
tido.

Identifica,  en  exemplos
concretos, os trazos da
paixón e morte de Cris-
to  que  a  identifican
como unha proposta de
esperanza na  plenitude
final.

I.7.2 Recoñece a resu-
rrección  de  Xesús
como a porta de acce-
so á vida eterna. (CAA,
CCEC)

Non  entende  a  im-
portancia  da  resu-
rrección de Xesús.

Acepta que Xesús re-
sucitou, pero circuns-
críbeo  ao  seu  caso,
sen  comprender  a
súa transcendencia.

Valora a resurrección
de  Xesús,  pero  non
alcanza  a  entender
en plenitude a súa re-
lación  coa  vida  eter-
na.

Valora  a  resurrección
de Xesús como a supe-
ración da morte ofrecida
ao ser humano.

I.8.1  Enumera  acti-
tudes  e  feitos  concre-
tos  que  favorecen  o
diálogo  interrelixioso.
(CAA, CSC, CCEC)

Enumera  escasa-
mente os trazos fun-
damentais  do  cris-
tianismo,  e  non
pode  relacionalos
con outras relixións.

Entende  que  existen
outras  relixións  e
identifica os seus tra-
zos  fundamentais,
pero non é capaz de
relacionalos coa cris-
tiá.

Identifica  algúns  tra-
zos comúns entre re-
lixións, especialmente
entre  cristianismo  e
islam,  pero  non  en-
tende que poidan le-
var ao entendemento
mutuo.

Identifica trazos comúns
e comprende que a súa
existencia  e  posta  en
relevo  son  fundamen-
tais  para  permitir  un
diálogo interrelixioso.

II.1.1 Identifica, analiza
e  comenta  situacións
actuais onde se expre-
sa o pecado como re-
xeitamento  ou  suplan-
tación de Deus.  (CCL,
CAA, CSC)

Resúltalle  difícil  en-
tender  o  concepto
de  pecado,  mesmo
como  transgresión
dunha lei moral.

Entende  o  pecado
como o incumprimen-
to  dunha  lei  divina,
pero non o relaciona
coa vida cotiá.

Comprende que o pe-
cado é,  en xeral,  re-
xeitar a Deus na pro-
pia vida, pero resúlta-
lle  dificultoso  atopar
exemplos cotiáns.

Descobre a raíz do pe-
cado  no  rexeitamento
da  presenza  divina  na
vida  e  sabe  identificar
situacións  diarias  nas
que se dá.

II.2.1  Analiza  o  texto
sacro  diferenciando  a
verdade  revelada  da
roupaxe  literaria  e  re-
crea  un  relato  da  ver-
dade revelada sobre o
pecado orixinal con lin-
guaxe  actual.  (CCL,
CAA, CSIEE, CCEC)

Ten  dificultades
para  entender  a
mensaxe divina con-
tido na Sacra Escri-
tura,  especialmente
se se trata dun rela-
to de corte literario.

Coñece  textos  sa-
cros,  en  concreto  o
relato da creación no
libro da Xénese, pero
non  o  relaciona  coa
vida contemporánea.

Coñece os textos do
libro  da  Xénese  e
identifica neles a par-
te  literaria  e  a  parte
revelada,  pero  non
consegue  adaptar  a
historia  a  unha  lin-
guaxe  propia  e  ac-
tual.

Recrea de forma actua-
lizada as ideas vertidas
no libro da Xénese so-
bre  o  pecado  orixinal,
diferenciando  perfecta-
mente  a  parte  literaria
da  verdade  revelada
nos textos sacros.

II.3.1 Explica de forma
razoada por que Deus
chama a todas as per-
soas a colaborar con El
na  construción  dun
mundo  máis  humano.
(CCL, CSC, CCEC)

Identifica  os  seus
desexos  e  ilusións,
pero non os recoñe-
ce como unha voca-
ción  impresa  por
Deus.

Acepta  que  existe
unha chamada divina
á  humanidade,  pero
non  a  relaciona
cunha chamada con-
creta  nin  coa  súa
propia.

Considera  positiva  a
chamada  de  Deus  a
mellorar  o  mundo,
pero non se sente im-
plicado nela de forma
persoal.

Descobre  a  súa  voca-
ción  propia  como  res-
posta á chamada divina
para  construír  un  mun-
do máis humano.

II.4.1 Relaciona o rela-
to de Caín e Abel coas

Non chega a relacio-
nar de forma clara o

Comprende  que  o
pecado  inflúe

Entende  que  o
pecado crea conflitos

Valora  as  consecuen-
cias do pecado na rela-



PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
actitudes en contra dos
atentados  á  vida  hu-
mana.  (CCL,  CAA,
CSC)

pecado e os atenta-
dos  contra  a  vida
humana.

negativamente  na
vida,  pero  non  o
aplica á súa, nin ve a
relación co relato de
Caín e Abel.

entre  as  persoas  e
comprende  o  relato
de Caín e Abel, pero
non  o  asume  como
parte  da  súa
experiencia persoal.

ción cos demais, toman-
do como exemplo a his-
toria  de  Caín  e Abel  e
entendendo  que  é  ex-
trapolable  a  calquera
existencia humana.



SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque III, Unidades 4 e 5
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
III.1.1  Busca  e
selecciona  biografías
de  conversos.  (CCL,
CD)

Non  pode  identificar
personaxes que cam-
bien a súa vida á luz
do  exemplo  de
Xesús.

Atopa  algúns  exem-
plos de biografías de
conversos,  pero  non
entende como influíu
nas súas vidas o en-
contro con Cristo.

Selecciona  algúns
exemplos de persoas
que cambiaron a súa
vida por medio da fe
en  Xesús,  pero  non
os  considera  signifi-
cativos.

Recoñece  e  selecciona
exemplos destacados de
conversos,  que dan tes-
temuño  da  importancia
do  cambio  profundo  na
súa vida.

III.1.2 Expresa xuízos
respectuosos sobre a
novidade  que  o  en-
contro  con  Cristo  in-
troduciu na forma de
entender  o  mundo,
segundo  as  biogra-
fías  seleccionadas.
(CCL, CSC, CCEC)

Cústalle  entender  en
que  cambia  a  vida
das persoas que asu-
men  na  súa  vida  a
Cristo.

Entende  os  cambios
asumidos  polas  per-
soas  que  aparecen
nos  exemplos,  pero
non  considera  que
sirvan  para  outras
persoas.

Comprende  que  o
encontro  con  Cristo
cambia As persoas e
a súa forma de ver o
mundo, pero os seus
xuízos  son  superfi-
ciais  e  quedan  nos
exemplos.

Entende e asimila o cam-
bio profundo que se pro-
duce  no  encontro  con
Cristo e é capaz de ver
que  este  se  dá  nos
exemplos  seleccionados
e en todos os casos simi-
lares.

III.2.1  Crea  e  com-
parte  textos,  video-
clips  e  curtas,  para
describir  as  conse-
cuencias que na vida
dos  cristiáns  supuxo
o encontro  con Cris-
to.  (CCL,  CAA,  CD,
CSIEE)

Non  pode  expresar
as consecuencias do
cambio  vital  que  su-
pón  o  encontro  con
Cristo.

Expresa de forma su-
cinta  os  cambios  do
encontro  con  Cristo
nalgúns  casos,  pero
non sabe xeneralizar.

Comparte  algúns
exemplos  audiovi-
suais ou textuais so-
bre  a  transformación
que  supón  a  asun-
ción da fe en Xesús,
pero  cústalle  ir  máis
alá  dos  exemplos
propostos.

Expresa,  por  medio  de
videoclips, textos ou cur-
tas,  o  cambio  de  punto
de vista  sobre o mundo
que  supón  o  encontro
con  Xesús  e  preséntao
con  exemplos  pero  ta-
mén  de  forma  válida
para todos os casos.

III.3.1  Distingue
nunha  pintura  os
contidos  que  se
axustan  aos  relatos
bíblicos  das  inter-
pretacións libres dos
artistas.  (CAA,
CCEC)

Non  lle  interesa  a
pintura se o seu tema
é relixioso.

Entende  o  valor  das
obras artísticas como
tales,  pero  descoñe-
ce a súa importancia
como elementos reli-
xiosos.

Localiza  os  temas
bíblicos  tratados  nas
pinturas  polos  seus
trazos fundamentais.

Diferencia  os  trazos
axustados ao relato bíbli-
co  e  as  achegas  creati-
vas dos artistas.

III.4.1  Distingue  o
valor  simbólico  das
imaxes  do  culto  á
persoa  que  repre-
sentan.  (CAA,
CCEC)

Non valora a pintura
relixiosa en xeral.

Non identifica as figu-
ras  representadas
como elementos sim-
bólicos.

Entende que as  pin-
turas  representan  a
personaxes  relixio-
sos, pero confunde o
tipo  de  veneración
que merecen.

Pode  diferenciar  o  valor
simbólico  da  pintura  do
culto  á  figura  relixiosa
que representan.

III.5.1  Busca,  selec-
ciona e presenta,  de
forma  xustificada,  a
experiencia  dunha
persoa que atopou a
Cristo  na  Igrexa.
(CCL, CAA, CSIEE)

Pensa que pertencer
ou  non  á  Igrexa  é
unha  cuestión  docu-
mental.

Entende  que  a  per-
tenza á Igrexa leva o
coñecemento  de
Cristo,  pero  non  o
asume  na  súa  vida
nin pode exemplifica-
lo.

Respecta  e  valora  o
encontro con Cristo a
través  da  Igrexa,
pero  non o  concreta
en si mesmo nin nou-
tra persoa.

Asume que a pertenza á
Igrexa e a comuñón con
Cristo  son  unha mesma
cousa e pode xustificar a
experiencia  propia  ou
allea deste encontro.

III.6.1  Escoita  teste-
muños de cristiáns e
debate  con  respecto
acerca  da  plenitude
de vida que neles se
expresa. (CCL, CSC)

Non  presenta  intere-
se pola forma de vida
presentada  por  me-
dio de testemuños de
fe.

Acepta  que  hai  per-
soas  que  viven  ple-
namente  a  súa  fe,
pero non parece  en-
tender en que poden
afectarlle.

Escoita  respectuosa-
mente os testemuños
e  valóraos,  pero  no
debate  non presenta
argumentos  que  fa-
gan  entender  que
comprendeu  que  hai
plenitude neles.

Valora  a  experiencia
dunha vida plena na fe e
entende  en  que  medida
poden  servirlle  para  a
súa vida e así o transmi-
te, debatendo respectuo-
samente.

III.7.1  Identifica  e
describe  perfecta-
mente  os  elementos
básicos  da  liturxia
cristiá:  oración,  sa-
cramentos,  vida  de
comunidade  etc.
(CAA, CCL, CECP)

Amosa  desinterese
acerca  dos  elemen-
tos litúrxicos e o seu
significado.

Coñece  ritos  e  ele-
mentos  litúrxicos,
pero basicamente na
súa  forma  externa,
sen  chegar  a  enten-
der os seus mecanis-
mos.

Coñece os principais
elementos da liturxia,
pero  non  chega  a
afondar na súa nece-
sidade para achegar-
se a Xesús.

Recoñece e identifica os
elementos da liturxia que
serven para facilitar o en-
contro  con  Cristo  e  en-
tende  a  súa  dimensión
simbólica e vivencial.

III.8.1 Explica o senti-
do  da  oración cristiá

Non  lle  interesan  as
oracións  e  outras

Coñece  oracións  e
sabe que son impor-

Entende que as ora-
cións e outras ache-

Asume  o  valor  da  ora-
ción como achega funda-



SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque III, Unidades 4 e 5
e valora  as achegas
dos  mosteiros  e dos
grandes  teólogos.
(CCL, CCEC)

achegas  dos  teólo-
gos.

tantes  na  Igrexa,
pero non sabe expli-
car o
porqué.

gas monásticas e te-
olóxicas  teñen  un
sentido,  pero non al-
canza  a  entendelo
completamente.

mental dos teólogos e da
vida monástica á aproxi-
mación a Xesús.

TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 6 e 7
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
IV.1.1  Describe  a  res-
posta dos cristiáns aos
grandes  retos  da  so-
ciedade  actual  e  pon
exemplos  concretos.
(CCL,  CAA,  CSIEE,
CSC)

Descoñece  a  res-
posta  cristiá  aos
grandes  retos  da
sociedade e non se
interesa  por  apren-
der sobre ela.

Coñece  os  grandes
retos  da  sociedade
actual,  pero  non  os
relaciona  coas  res-
postas  cristiás  co-
rrespondentes.

Identifica  as  respos-
tas  do  cristianismo
aos grandes retos da
sociedade,  pero  non
os concreta en exem-
plos.

Ejemplifica  claramente
os grandes retos da so-
ciedade  e  as  respostas
cristiás  adecuadas  a
cada un deles.

IV.2.1  Describe  ac-
cións  concretas  da
Igrexa que permiten di-
fundir  a  mensaxe
evanxélica e poñela en
práctica.  (CCL,  CAA,
CCEC)

Descoñece a forma
en que a Igrexa di-
funde  a  mensaxe
evanxélica.

Entende que a Igrexa
está  comprometida
co Evanxeo e a súa
difusión,  pero  non
sabe como o fai.

É capaz de explicar o
compromiso  evan-
xélico,  pero  non  de
dar exemplos concre-
tos.

Realiza  unha  descrición
concreta  de  accións
evanxelizadoras da Igre-
xa.

IV.3.1  Explica  accións
concretas dos cristiáns
nas  que  se  aprecia  a
opción  preferente  po-
los  pobres.  (CCL,
CSC, CSIEE)

Descoñece  a  dife-
renza  entre  a  po-
breza  evanxélica  e
a  pobreza  caren-
cial.

Coñece a relación de
Xesús cos máis des-
favorecidos, pero non
a  estende  aos  cris-
tiáns.

Entende a opción po-
los pobres en Xesús
e nos  cristiáns,  pero
non  identifica  clara-
mente  accións  nas
que se manifeste.

Presenta  exemplos  cla-
ros  da  opción polos  po-
bres na vida cristiá e no
Evanxeo.

IV.4.1 Identifica perso-
naxes e actividades en
favor  dos  pobres  que
tiveron  o  seu  sitio  no
seo da Igrexa ao longo
da  historia.  (CCL,
CSC)

Coñece  moi  pouco
sobre  a  acción so-
cial da Igrexa.

Coñece algún exem-
plo  da  acción  social
da Igrexa, pero non o
identifica cunha épo-
ca determinada.

Coñece actividades a
favor dos pobres que
xurdiron da Igrexa ao
longo da súa historia,
pero de forma xenéri-
ca, sen dar exemplos
concretos.

Presenta  exemplos  de
persoas  que  tomaron  a
opción  polos  pobres  e
exemplos de accións so-
ciais da Igrexa e localíza-
os temporalmente.

IV.5.1  Enumera  valo-
res  sociais  actuais  e
relaciónaos  de  modo
inequívoco con valores
cristiáns.  (CAA,  CCL,
CSC)

Cústalle  citar  valo-
res  sociais  da  ac-
tualidade.

Cita  valores  sociais
actuais, pero resúlta-
lle  difícil  identificalos
con valores cristiáns.

Presenta  valores  so-
ciais e algúns valores
cristiáns asociados.

Identifica e relaciona co-
rrectamente valores cris-
tiáns con valores sociais
actuais.

IV.6.1  Demostra,  me-
diante  exemplos  pre-
viamente  selecciona-
dos, que a experiencia
cristiá  foi  xeradora  de
cultura ao longo da his-
toria.  (CCL,  CAA,
CCEC)

Non é capaz de ver
trazos  cristiáns  na
cultura  actual  nin
ao  longo  da  histo-
ria.

Pode  atopar  trazos
cristiáns  nalgunhas
creacións  artísticas,
pero  non  as  sitúa
temporalmente.

Atopa  relación  entre
a  arte  e  as  culturas
antigas e o cristianis-
mo, pero sen chegar
á actualidade.

Recoñece e valora positi-
vamente a presenza cris-
tiá en diferentes manifes-
tacións da cultura actual.

IV.7.1 Defende de for-
ma razoada a  influen-
cia  da  fe  na  arte,  no
pensamento,  nos  cos-
tumes,  na  saúde,  na
educación etc., e atopa
a  súa  presenza  nos
medios  actuais.  (CCL,
CSC, CCEC)

Resúltalle moi difícil
identificar a influen-
cia  do  cristianismo
na  arte,  no  pensa-
mento,  nos  costu-
mes,  na  saúde  ou
na educación.

Identifica  algúns ele-
mentos  cristiáns  na
sociedade  actual,
pero  non  considera
que  sexan  achegas
positivas.

Atopa con relativa fa-
cilidade  a  influencia
da  fe  na  educación
ou  na  saúde,  pero
non  a  localiza  nou-
tros campos.

Presenta  exemplos  que
xustifiquen  a  presenza
da fe  en  distintos  ámbi-
tos, como a arte, o pen-
samento,  os  costumes
etc.

IV.8.1  Descobre  e  ex-
plicita  con  claridade  a
mensaxe  evanxélica
contida  nun  texto  reli-
xioso.  (CCL,  CAA,

Descoñece  e  non
presenta  interese
na  análise  de  tex-
tos de carácter reli-
xioso.

Le  e  busca  informa-
ción en textos relixio-
sos,  pero  a  informa-
ción que extrae é su-
perficial.

É capaz de identificar
a  mensaxe evanxéli-
ca  nalgúns  textos,
pero non en todos.

Descobre  con  facilidade
e  pode  presentar  ante
outros a mensaxe evan-
xélica  contida  en  textos
relixiosos.



TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 6 e 7
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
CSC, CSIEE)

c) Perfil competencial:

C. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

CCL I.1.1 Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que re-
coñece a esixencia humana de felicidade e plenitude. (CCL, CSC)

ESCRITOS:

- Tarefas escritas 
correspondentes ás 
actividades diarias.

- Presentacións 
enmarcadas nos traballos
cooperativos.

- Tarefas escritas.

ORAIS:

- Participación en debates.

- Posta en común das 
cuestións xurdidas das Ru-
tinas de pensamento.

- Exposición dos resulta-
dos.

- Exposicións orais dos re-
sultados das tarefas.

OBSERVACIÓN DIRECTA
E SISTEMÁTICA:

- Actitude cara aos com-
pañeiros e compañeiras 
nas actividades colaborati-
vas.

- Participación nas activi-
dades do día a día.

- Mostra de interese nas 
actividades voluntarias e 
na ampliación de coñece-
mentos.

I.3.1 Explica, coas súas propias palabras, testemuños de persoas que supera-
ron dificultades apoiadas na fe. (CCL, CSIEE)

I.4.1 Coñece e describe o proceso de reprodución de libros nas bibliotecas dos
mosteiros durante a Idade Media. (CAA, CCL, CCEC)

II.1.1 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado
como rexeitamento ou suplantación de Deus. (CCL, CAA, CSC)

II.2.1 Analiza o texto sacro diferenciando a verdade revelada da roupaxe litera-
ria e recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe
actual. (CCL, CAA, CSIEE, CCEC)

II.3.1 Explica de forma razoada por que Deus chama a todas as persoas a cola-
borar con El na construción dun mundo máis humano. (CCL, CSC, CCEC)

II.4.1 Relaciona o relato de Caín e Abel coas actitudes en contra dos atentados
á vida humana. (CCL, CAA, CSC)

III.1.1 Busca e selecciona biografías de conversos. (CCL, CD)

III.1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo
introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías selecciona-
das. (CCL, CSC, CCEC)

III.2.1 Crea e comparte textos, videoclips e curtas, para describir as consecuen-
cias que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. (CCL, CAA, CD,
CSIEE)

III.5.1 Busca, selecciona e presenta, de forma xustificada, a experiencia dunha
persoa que atopou a Cristo na Igrexa. (CCL, CAA, CSIEE)

III.6.1 Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da pleni-
tude de vida que neles se expresa. (CCL, CSC)

III.7.1 Identifica e describe perfectamente os elementos básicos da liturxia cris-
tiá: oración, sacramentos, vida de comunidade etc. (CAA, CCL, CCEC)

III.8.1 Explica o sentido da oración cristiá e valora as achegas dos mosteiros e
dos grandes teólogos. (CCL, CCEC)

IV.1.1 Describe a resposta dos cristiáns aos grandes retos da sociedade actual
e pon exemplos concretos. (CCL, CAA, CSIEE, CSC)

IV.2.1 Describe accións concretas da Igrexa que permiten difundir a mensaxe
evanxélica e poñela en práctica. (CCL, CAA, CCEC)

IV.3.1 Explica accións concretas dos cristiáns nas que se aprecia a opción pre-
ferente polos pobres. (CCL, CSC, CSIEE)

IV.4.1 Identifica personaxes e actividades en favor dos pobres que tiveron o seu
sitio no seo da Igrexa ao longo da historia. (CCL, CSC)

IV.5.1 Enumera valores sociais actuais e relaciónaos de modo inequívoco con
valores cristiáns. (CAA, CCL, CSC)

IV.6.1 Demostra, mediante exemplos previamente seleccionados, que a expe-
riencia cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia. (CCL, CAA, CCEC)

IV.7.1 Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, no pensamento,
nos costumes, na saúde, na educación etc. e atopa a súa presenza nos medios



actuais. (CCL, CSC, CCEC)

IV.8.1 Descobre e explicita con claridade a mensaxe evanxélica contida nun
texto de carácter relixioso. (CCL, CAA, CSC, CSIEE)

CAA I.2.1 Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos.
(CAA, CSC, CSIEE)

I.4.1 Coñece e describe o proceso de reprodución de libros nas bibliotecas dos
mosteiros durante a Idade Media. (CAA, CCL, CCEC)

II.1.1 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado
como rexeitamento ou suplantación de Deus. (CCL, CAA, CSC)

II.2.1 Analiza o texto sacro diferenciando a verdade revelada da roupaxe litera-
ria e recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe
actual. (CCL, CAA, CSIEE, CCEC)

II.4.1 Relaciona o relato de Caín e Abel coas actitudes en contra dos atentados
á vida humana. (CCL, CAA, CSC)

III.2.1 Crea e comparte textos, videoclips e curtas, para describir as consecuen-
cias que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. (CCL, CAA, CD,
CSIEE)

III.3.1 Distingue nunha pintura os contidos que se axustan aos relatos bíblicos
das interpretacións libres dos artistas. (CAA, CCEC)

III.4.1 Distingue o valor simbólico das imaxes do culto á persoa que represen-
tan. (CAA, CCEC)

III.5.1 Busca, selecciona e presenta, de forma xustificada, a experiencia dunha
persoa que atopou a Cristo na Igrexa. (CCL, CAA, CSIEE)

III.7.1 Identifica e describe perfectamente os elementos básicos da liturxia cris-
tiá: oración, sacramentos, vida de comunidade etc. (CAA, CCL, CCEC)

IV.1.1 Describe a resposta dos cristiáns aos grandes retos da sociedade actual
e pon exemplos concretos. (CCL, CAA, CSIEE, CSC)

IV.2.1 Describe accións concretas da Igrexa que permiten difundir a mensaxe
evanxélica e poñela en práctica. (CCL, CAA, CCEC)

IV.5.1 Enumera valores sociais actuais e relaciónaos de modo inequívoco con
valores cristiáns. (CAA, CCL, CSC)

IV.6.1 Demostra, mediante exemplos previamente seleccionados, que a expe-
riencia cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia. (CCL, CAA, CCEC)

IV.8.1 Descobre e explicita con claridade a mensaxe evanxélica contida nun
texto de carácter relixioso. (CCL, CAA, CSC, CSIEE)

CD III.1.1 Busca e selecciona biografías de conversos. (CCL, CD)

III.2.1 Crea e comparte textos, videoclips e curtas, para describir as consecuen-
cias que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. (CCL, CAA, CD,
CSIEE)

CCEC I.4.1 Coñece e describe o proceso de reprodución de libros nas bibliotecas dos
mosteiros durante a Idade Media. (CAA, CCL, CCEC)

II.2.1 Analiza o texto sacro diferenciando a verdade revelada da roupaxe litera-
ria e recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe
actual. (CCL, CAA, CSIEE, CCEC)

II.3.1 Explica de forma razoada por que Deus chama a todas as persoas a cola-
borar con El na construción dun mundo máis humano. (CCL, CSC, CCEC)

III.1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo
introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías selecciona-
das. (CCL, CSC, CCEC)

III.3.1 Distingue nunha pintura os contidos que se axustan aos relatos bíblicos
das interpretacións libres dos artistas. (CAA, CCEC)

III.4.1 Distingue o valor simbólico das imaxes do culto á persoa que represen-
tan. (CAA, CCEC)

III.7.1 Identifica e describe perfectamente os elementos básicos da liturxia cris-
tiá: oración, sacramentos, vida de comunidade etc. (CAA, CCL, CCEC)



III.8.1 Explica o sentido da oración cristiá e valora as achegas dos mosteiros e
dos grandes teólogos. (CCL, CCEC)

V.2.1 Describe accións concretas da Igrexa que permiten difundir a mensaxe
evanxélica e poñela en práctica. (CCL, CAA, CCEC)

IV.6.1 Demostra, mediante exemplos previamente seleccionados, que a expe-
riencia cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia. (CCL, CAA, CCEC)

IV.7.1 Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, no pensamento,
nos costumes, na saúde, na educación etc. (CCL, CSC, CCEC)

CSIEE I.2.1 Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos.
(CAA, CSC, CSIEE)

I.2.2 Selecciona escenas de películas ou documentais que amosan a procura
de sentido. (CD, CSIEE, CCEC)

I.3.1 Explica, coas súas propias palabras, testemuños de persoas que supera-
ron dificultades apoiadas na fe. (CCL, CSIEE)

II.2.1 Analiza o texto sacro diferenciando a verdade revelada da roupaxe litera-
ria e recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe
actual. (CCL, CAA, CSIEE, CCEC)

III.2.1 Crea e comparte textos, videoclips e curtas, para describir as consecuen-
cias que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. (CCL, CAA, CD,
CSIEE)

III.5.1 Busca, selecciona e presenta, de forma xustificada, a experiencia dunha
persoa que atopou a Cristo na Igrexa. (CCL, CAA, CSIEE)

IV.1.1 Describe a resposta dos cristiáns aos grandes retos da sociedade actual
e pon exemplos concretos. (CCL, CAA, CSIEE, CSC)

IV.3.1 Explica accións concretas dos cristiáns nas que se aprecia a opción pre-
ferente polos pobres. (CCL, CSC, CSIEE)

IV.8.1 Descobre e explicita con claridade a mensaxe evanxélica contida nun
texto de carácter relixioso. (CCL, CAA, CSC, CSIEE)

CSC I.1.1 Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que re-
coñece a esixencia humana de felicidade e plenitude. (CCL, CSC)

I.2.1 Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos.
(CAA, CSC, CSIEE)

II.1.2 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado
como rexeitamento ou suplantación de Deus. (CCL, CAA, CSC)

II.3.1 Explica de forma razoada por que Deus chama a todas as persoas a cola-
borar con El na construción dun mundo máis humano. (CCL, CSC, CCEC)

II.4.1 Relaciona o relato de Caín e Abel coas actitudes en contra dos atentados
á vida humana. (CCL, CAA, CSC)

III.1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo
introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías selecciona-
das. (CCL, CSC, CCEC)

III.6.1 Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da pleni-
tude de vida que neles se expresa. (CCL, CSC)

IV.1.1 Describe a resposta dos cristiáns aos grandes retos da sociedade actual
e pon exemplos concretos. (CCL, CAA, CSIEE, CSC)

IV.3.1 Explica accións concretas dos cristiáns nas que se aprecia a opción pre-
ferente polos pobres. (CCL, CSC, CSIEE)

IV.4.1 Identifica personaxes e actividades en favor dos pobres que tiveron o seu
sitio no seo da Igrexa ao longo da historia. (CCL, CSC)

IV.5.1 Enumera valores sociais actuais e relaciónaos de modo inequívoco con
valores cristiáns. (CAA, CCL, CSC)

IV.7.1 Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, no pensamento,
nos costumes, na saúde, na educación etc. (CCL, CSC, CCEC)

IV.8.1 Descobre e explicita con claridade a mensaxe evanxélica contida nun
texto de carácter relixioso. (CCL, CAA, CSC, CSIEE)



d) Criterios de superación da materia de Relixión Católica de Terceiro curso

d.1.- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Relixión Católica. Terceiro curso

Competencias

BLOQUE I
Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que
recoñece a esixencia humana de felicidade e plenitude. (9%)

CCL, CSC

Analiza  e  valora  a  experiencia  persoal  fronte  a  feitos  belos  e
dolorosos. (8%)

CAA, CSC, CSIEE

Selecciona escenas de películas ou documentais que amosan a
procura de sentido. (8%)

CD, CSIEE, CCEC

BLOQUE II

Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o
pecado como rexeitamento ou suplantación de Deus. (12,5%)

CCL, CAA, CSC

Analiza o texto sacro diferenciando a verdade revelada da roupaxe
literaria e recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado
orixinal con linguaxe actual. (12,5%)

CCL, CAA, CSIEE, CCEC

BLOQUE III
Busca e selecciona biografías de conversos. (5%) CCL, CD

Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con
Cristo  introduciu  na  forma  de  entender  o  mundo,  segundo  as
biografías seleccionadas. (10%)

CCL, CSC, CCEC

Crea  e  comparte  textos,  videoclips  e  curtas,  para  describir  as
consecuencias que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con
Cristo. (10%)

CCL, CD, CAA, CSIEE

BLOQUE IV
Busca, selecciona e presenta, xustificándoa, a experiencia dunha
persoa que atopou a Cristo na Igrexa. (6%)

CCL, CAA, CSIEE

Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto acerca da
plenitude de vida que neles se expresa. (6%)

CCL, CSC, CCEC

Demostra, mediante exemplos previamente seleccionados, que a
experiencia cristiá foi  xeradora de cultura ao longo da historia  e
atopa a súa presenza nos medios actuais. (7%)

CCL, CAA, CCEC

Defende,  de  forma  razoada,  a  influencia  da  fe  na  arte,  no
pensamento, nos costumes, na saúde, na educación etc. (6%)

CCL, CSC, CCEC

d.2.- Criterios xerais

Criterios xerais

1. Traballo autónomo
(na aula e noutros espazos)

• Realización sen axuda externa.
• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
• Orde e limpeza na presentación.



(20%)
• Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
• Emprego de esquemas.
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
• Valoración do traballo en clase e en casa.
• Creatividade.

2. Probas orais e escritas

(20%)

• Valoración da aprendizaxe dos contidos.
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.

  • Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha
actividade.

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
• Caligrafía adecuada.

 • Tempo de realización.
• Destrezas.
• Coherencia e adecuación.

3. Actividades TIC

(10%)

• Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar
información sinxela ou para resolver unha actividade.
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
• Grao de elaboración da resposta.
• Interese e motivación.
• Destrezas.
•  Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de
Internet.

4. Participación e 
seguimento das clases

(20%)

• Nivel e adecuación das intervencións.
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
• Uso de vocabulario adecuado.
• Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal

(10%)

• Capacidade de traballar de forma colaborativa.
• Comunicación adecuada cos compañeiros.
• Resolución de conflitos.
• Interese e motivación.
• Iniciativa.
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6. Arquivo de traballo 
individual

(20%)

• Presentación clara e ordenada.
• Actualización.
• Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.

e) Criterios de recuperación

— Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos que estableza o
profesor/a.

—  No caso de que non se superase algunha recuperación, proporase unha proba final escrita
sobre contidos da avaliación ou as avaliacións en cuestión.



f) Metodoloxía

A materia de Relixión Católica na ESO busca continuar afondando nos contidos traballados nos
cursos anteriores pero buscando un enfoque dinámico, pedagoxicamente renovado e aberto a
novos recursos, especialmente á experiencia propia dos mozos e mozas. Por iso estableceuse
este programación ao redor de sete unidades, correspondentes a sete preguntas vitais e a sete
reflexións que parten da oración dos cristiáns: o Nosopai. En cada unha das unidades utilizouse
unha metodoloxía  baseada  nas  competencias  clave,  que están  detrás  de todo  o  proceso de
aprendizaxe e son programadas, traballadas e avaliadas.

A  organización  dos  contidos  correspóndese  coa  división  nos  bloques  establecidos  no  novo
currículo de Relixión: a) O sentido relixioso do home; b) Deus intervén na historia; c) Xesucristo,
cumprimento da historia da salvación; d) Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa.

Téñense en conta diferentes técnicas de traballo cooperativo e numerosas actividades baséanse
nas intelixencias múltiples.



CURSO: 4º ESO

a) Organización e secuenciación dos Contidos,  Criterios de avaliación e Estándares de
aprendizaxe avaliables de Relixión Católica en relación coas distintas unidades da progra-
mación de Cuarto curso:

PRIMEIRO TRIMESTRE UDS. 1, 2, 3
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque I.  O sentido relixioso do home
Unidade  1:  AS  RELIXIÓNS
SON  PROPOSTAS  DE
SENTIDO
-  A  nosa  vida  está  chea  de
interrogantes.
- As relixións: procura do sentido
da vida.
- As relixións son moi diversas.
-  A  relixión  propón  unha  vida
comprometida cos demais.

Unidade 1

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

Unidade 1
1.1.1  Identifica  e  clasifica  os
trazos  principais  (ensino,
comportamento  e  culto)  nas
relixións  monoteístas.  (CCL,  CD,
CAA, CCEC)
1.1.2  Busca  información  e
preséntalle ao grupo as respostas
das  distintas  relixións  ás
preguntas de sentido. (CCL, CAA,
CCEC)

Bloque II. A revelación: Deus intervén na historia
Unidade  2:  DEUS  DÁSE  A
COÑECER NA HISTORIA
-  Plenitude  na  experiencia
relixiosa:  a  revelación  de  Deus
na historia.
- Xesús é a revelación definitiva
de Deus.

Unidade  3:  DEUS  É  SEMPRE
FIEL COAS PERSOAS
-A fidelidade de Deus á alianza
co ser humano.
-O Deus da Alianza.
-A fidelidade é vivir no amor.

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

Unidade 3

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

Unidade 2
2.2.1 Razoa por que a revelación
é  a  plenitude  da  experiencia
relixiosa. (CCL, CAA)
2.2.2  Analiza  e  debate  as
principais  diferenzas  entre  a
revelación de Deus e as relixións.
(CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

Unidade 3
2.3.1  Identifica  e  aprecia  a
fidelidade  permanente  de  Deus
que  atopa  na  historia  de  Israel.
(CAA, CCEC)
2.3.2 Toma conciencia e agradece
os momentos da súa historia nos
que  recoñece  a  fidelidade  de
Deus. (CAA, CSIEE)



SEGUNDO TRIMESTRE UDS. 4, 5
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque III: Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación

Unidade  4:  XESÚS  É  O
SERVIDOR DE DEUS

- A figura mesiánica do Servo de
Iavé.
- A esperanza mesiánica.
- Xesús é o Mesías.

Unidade 5:  XESÚS CHAMA A
COLABORAR NA SÚA MISIÓN

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

Unidade 4

1.  Comparar  e  apreciar  a
novidade  entre  o  Mesías  que
sofre e o Mesías político.

Unidade 5
1. Descubrir a iniciativa de Cristo
para  formar  unha  comunidade
que orixina a Igrexa.
2.  Coñecer  e  apreciar  a  invita-
ción  de  Xesús  a  colaborar  na
súa misión.

Unidade 4

3.1.1  Identifica,  clasifica  e
compara os trazos do Mesías que
sofre  e  o  Mesías  político. (CCL,
CCEC)
3.1.2 Esfórzase por comprender a
novidade  do  Mesías  que  sofre
como criterio de vida. (CAA, CSC)

Unidade 5
3.2.1  Localiza,  selecciona  e
argumenta  en  textos  evanxélicos
a chamada de Xesús. (CCL, CAA)
3.2.2 Le de maneira comprensiva
un evanxeo, identifica e describe
a misión salvífica de Xesús. (CCL,
CSC)
3.2.3  Busca  e  identifica  persoas
que actualizan hoxe a misión de
Xesús e expón en grupo por que
continúan  a  misión  de  Xesús.
(CCL, CSC, CSIEE)



TERCEIRO TRIMESTRE UDS. 6, 7
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque IV. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

Unidade  6:  SER  CRISTIÁN  É
VIVIR EN PLENITUDE

- A pertenza a Cristo na Igrexa
ilumina todas as dimensións do
ser humano.
-  A  persoa,  un  ser  en  constru-
ción.
-  Ser  cristián:  unha maneira de
vivir.
- É importante amar ben.

Unidade  7:  A  IGREXA
CONSTRÚE  A  CIVILIZACIÓN
DO AMOR
-  Xesús,  a  autoridade  como
servizo.
- A autoridade eclesial ao servizo
da verdade.
- A misión do cristián no mundo:
construír a civilización do amor.

Unidade 6

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

Unidade 7

1.  Distinguir  que  a  autoridade
está ao servizo da verdade.

2. Relacionar a misión do cristián
coa construción do mundo.

Unidade 6
4.1.1  Elabora  xuízos  a  partir  de
testemuños  que  exemplifiquen
unha forma nova de usar a razón
e  a  liberdade  e  de  expresar  a
afectividade.  (CCL,  CAA,  CSIEE,
CCEC)
4.1.2 Adquire o hábito de reflexio-
nar buscando o ben ante as elec-
cións  que  se  lle  ofrecen.(CAA,
CSC, CSIEE)
4.1.3 É consciente das diferentes
formas  de  vivir  a  afectividade  e
prefire a que recoñece como máis
humana. (CAA, CSC, CCEC)

Unidade 7
4.2.1  Identifica  persoas  que  son
autoridade na súa vida e explica
como recoñece nelas a verdade.
(CCL, CAA, CSC)
4.2.2 Recoñece e valora na Igrexa
distintas  figuras  que  son
autoridade,  polo  servizo  ou  polo
testemuño. (CAA, CSC, CCEC)
4.2.3  Localiza  e  xustifica  tres
acontecementos  da  historia  nos
que a Igrexa defendeu a verdade
do  ser  humano.  (CCL,  CSIEE,
CCEC)
4.3.1 Investiga e debate sobre as
iniciativas  eclesiais  da  súa
contorna  que  colaboran  na
construción  da  civilización  do
amor.  (CCL,  CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC)



b) Criterios de cualificación (Rúbricas):

PRIMEIRO TRIMESTRE: BLOQUES I E II, UNIDADES 1, 2 e 3

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente

1.1.1  Identifica  e
clasifica  os  trazos
principais
(ensinanza,
comportamento  e
culto)  nas  relixións
monoteístas. 
(CCL,  CD,  CAA,
CCEC)

Resúltalle  difícil
sinalar  os  trazos
distintivos e confunde
unhas  relixións  con
outras. 

Atopa  os  trazos  de
ensinanzas,
comportamento  e
culto de cada relixión
monoteísta  e
identifícaos.

Atopa  os  trazos
fundamentais  das
relixións
monoteístas,
identifícaos
correctamente  e
clasifícaos segundo o
seu tipo.

Pode  identificar  en
cada  unha  das
relixións  monoteístas
os  trazos
fundamentais,
compáraos  coas
outras  e  atopa
exemplos.

1.1.2  Busca
información  e
preséntalle  ao grupo
as  respostas  das
distintas  relixións  ás
preguntas  de
sentido.
(CCL, CAA, CCEC)

Ten dificultades para
atopar a información,
ou ben amosa desin-
terese na actividade.

Busca información de
forma  guiada  e
preséntalla  ao  grupo
de modo básico.

Busca en por el a in-
formación acerca das
respostas  das  distin-
tas  relixións  ás  pre-
guntas de sentido,  a
reelabora e presénta-
lla ao grupo.

Busca  de  modo  inde-
pendente  e  atopa  in-
formación ampla sobre
as  respostas  ás  pre-
guntas de sentido que
brinda  cada  relixión.
Exponas de forma ori-
xinal e propia.

2.2.1 Razoa por que
a revelación é a ple-
nitude da experiencia
relixiosa.
(CCL, CAA)

Cústalle  comprender
o concepto de revela-
ción  como  plenitude
de  experiencia  reli-
xiosa.

Entende a revelación
como parte da expe-
riencia relixiosa.

Comprende e explica
razoadamente  por
que a revelación é a
plenitude  da  expe-
riencia relixiosa.

Razoa  adecuadamen-
te, explica con clarida-
de e con exemplos por
que  a  revelación  é  a
plenitude da experien-
cia relixiosa.

2.2.2 Analiza e deba-
te as principais  dife-
renzas entre a reve-
lación de Deus e as
relixións.
(CCL,  CSC,  CSIEE,
CCEC)

Non  ve  a  diferenza
entre a revelación di-
vina e as relixións.

Entende que hai dife-
renzas  entre a reve-
lación de Deus e as
relixións.

Atopa  e  expón  as
principais  diferenzas
entre a revelación de
Deus e as relixións.

Analiza  e  debate,  con
achegas  persoais,  as
principais  diferenzas
entre  a  revelación  de
Deus e as relixións.

2.3.1  Identifica  e
aprecia  a  fidelidade
permanente de Deus
que atopa na historia
de Israel.
(CAA, CCEC)

Pode ver a presenza
de  Deus  na  historia
de  Israel,  pero  non
aprecia claramente o
seu  compromiso  de
fidelidade constante.

Comprende  que
Deus  aparece
expresando  e
demostrando
fidelidade na  historia
de Israel.

Identifica a fidelidade
permanente de Deus
na historia de Israel e
é capaz de apreciar o
seu valor.

Atopa  exemplos,
analízaos e explícaos,
nos que queda patente
a  fidelidade
permanente  de  Deus,
presente na historia de
Israel.

2.3.2  Toma
conciencia  e
agradece  os
momentos  da  súa
historia  nos  que
recoñece a fidelidade
de  Deus  (CAA,
CSIEE)

Acepta  que  Deus
está  ao  seu  lado,
pero non comprende
todos  os  signos  da
súa presenza.

Pode  ver  os  signos
da presenza de Deus
na  súa  historia
persoal  e
agradéceos.

Reflexiona  acerca
dos  momentos  vitais
nos  que  sentiu  a
presenza  fiel  de
Deus e dá grazas de
forma espontánea.

Asume na  súa vida  a
presenza  permanente
e  fiel  de  Deus,  sabe
atopar os seus signos
no  devir  da  súa
historia  persoal  e
amosa agradecemento
por iso.

SEGUNDO TRIMESTRE:  BLOQUE III, UNIDADES 4 E 5

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO

1
Pouco adecuado

2
Adecuado

3
Moi adecuado

4
Excelente

1   3.1.1  Identifica,
clasifica  e  compara
os trazos do Mesías
que  sofre  e  do
Mesías político. 

       (CCL, CCEC)

É  incapaz  de
diferenciar  os  trazos
do Mesías que sofre
e do Mesías político.

Entende  as
diferenzas  principais
entre  os  dous  tipos
de Mesías.

Identifica,  clasifica  e
compara os trazos do
Mesías  que  sofre  e
do Mesías político.

Atopa  facilmente  as
diferenzas  principais
entre os dous Mesías,
identifica  cada un  cos
seus  trazos  principais
e  entende  a
importancia  no  seu
contexto histórico.

2   3.1.2  Esfórzase  por
comprender  a  novi-

Resúltalle  complica-
do comprender a no-

Esfórzase  por  com-
prender a innovación

Comprende  que  o
Mesías  que  sofre  é

Entende  o  que  supón
a  figura  dun  Mesías



SEGUNDO TRIMESTRE:  BLOQUE III, UNIDADES 4 E 5
dade do Mesías que
sofre  como  criterio
de vida. 

       (CAA, CSC)

vidade  do  Mesías
que sofre e que esta
sexa  un  criterio  de
vida.

que supón o Mesías
que  sofre  e  trata  de
identificalo,  con axu-
da, cun criterio vital.

un concepto novo  e
que ofrece un criterio
de vida, que acepta.

que  sofre,  sitúaa
correctamente  no  seu
contexto  e  identifícao
cun  criterio  vital  novo
que pode compartir.

3.2.1 Localiza, selec-
ciona  e  argumenta
en  textos  evanxéli-
cos  a  chamada  de
Xesús.
(CCL, CAA)

Presenta desinterese
pola  procura  de
textos evanxélicos ou
é  incapaz  de
atopalos sen apoio.

Busca e atopa algúns
textos  evanxélicos
que  exemplifiquen  a
chamada de Xesús.

Atopa,  selecciona  e
argumenta  nalgúns
textos  evanxélicos  a
chamada de Xesús.

Localiza  con
facilidade,  selecciona
pola súa importancia e
pertinencia  e  xustifica
a  elección  de  textos
evanxélicos  nos  que
se amose  a  chamada
de Xesús.

3.2.2 Le de maneira
comprensiva  un
evanxeo,  identifica e
describe  a  misión
salvífica de Xesús. 
(CCL, CSC)

Le  de  forma  incom-
pleta, ou ben é inca-
paz  de  comprender,
no evanxeo a mensa-
xe de Xesús respecto
da súa misión salvífi-
ca.

Le  un  evanxeo  e
pode identificar pasa-
xes  que describen  a
misión  salvífica  de
Xesús.

Fai  unha  lectura
comprensiva  dun
evanxeo,  identifica  e
describe  a  misión
salvífica de Xesús de
forma básica.

Le  comprensivamente
un evanxeo, de manei-
ra que identifica nel  a
misión  salvífica  de
Xesús e descríbea de
modo reflexivo.

2.13.2.3 Busca e identifi-
ca  persoas  que  ac-
tualizan  hoxe  a  mi-
sión de Xesús e ex-
pón  en  grupo  por
que  continúan  a  mi-
sión de Xesús. 

       (CCL, CSC, CSIEE)

Identifica  de  modo
guiado  algunha  per-
soa  que  actualiza  a
misión  de  Xesús  na
actualidade, pero non
sabe expor  correcta-
mente o porqué.

Atopa  persoas  que
actualizan  a  misión
de  Xesús  e
preséntalle  ao  grupo
o seu labor.

Identifica  facilmente
persoas  relevantes
que continúan hoxe a
misión  de  Xesús  e
exponlle ao grupo en
que  consiste  esta
actualización.

Sabe  elixir  persoas
destacadas  e  comúns
que  actualizan  a
misión de Xesús hoxe
e  explica  con
exemplos  ben
fundamentados  o  seu
labor



TERCEIRO TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 E 7
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
4.1.1 Elabora xuízos
a  partir  de
testemuños  que
exemplifiquen  unha
forma nova de usar a
razón e a liberdade e
de  expresar  a
afectividade.
(CCL,  CAA,  CSIEE,
CCEC)

Cústalle  traballo
elaborar  os  seus
propios  xuízos  sobre
os testemuños.

Identifica  nos
testemuños  novos
modos  de  usar  a
razón e a liberdade e
de  expresar
afectividade,  pero os
seus  xuízos  son
superficiais.

Establece  xuízos
partindo  de
testemuños  que
sirvan  de  exemplo
de  novas  formas  de
usar  a  razón  e  a
liberdade e de novas
expresións  da
afectividade.

Elabora  xuízos  ben
fundamentados  e
presentados,  a  partir
de  testemuños  que
exemplifiquen  unha
forma nova de usar  a
razón e a liberdade e
de  expresar  a
afectividade.

4.1.2 Adquire o hábi-
to de reflexionar bus-
cando o ben ante as
eleccións  que se  lle
ofrecen. 
(CAA, CSC, CSIEE)

É  pouco  proclive  á
reflexión  e  cústalle
establecer  este
hábito,  ou   non
discrimina o ben entre
as opcións dadas.

Empeza a reflexionar
e  a  establecer  crite-
rios  de  procura  do
ben  ante  as  elec-
cións que se lle pre-
sentan.

Interioriza o hábito de
reflexionar  para  bus-
car o ben ante as di-
ferentes eleccións.

Establece  o hábito  da
reflexión  como  parte
da  súa  conduta,
dilucidando sempre na
busca do ben.

4.1.3 É consciente 
das diferentes 
formas de vivir a 
afectividade e prefire
a que recoñece 
como máis humana. 
(CAA, CSC, CCEC)

Non é capaz de iden-
tificar  unha  en  con-
creto  entre  as  distin-
tas formas de vivir  a
afectividade.

Coñece  a  existencia
de  distintas  formas
de vivir a afectividade
e  amosa a súa pre-
ferencia pola  que re-
coñece  como  máis
humana.

É consciente de que
existen  distintas  for-
mas de vivir a afecti-
vidade e  distíngueas
entre  si,  elixindo  a
máis  humana.

Toma  conciencia  de
que  hai  diferentes
formas  de
afectividade,
distíngueas  e
respéctaas.  Elixe
conscientemente  a
que  recoñece  como
máis humana.

4.2.1  Identifica
persoas  que  son
autoridade  na  súa
vida e  explica como
recoñece  nelas  a
verdade. 
(CCL, CAA, CSC)

Cústalle  distinguir  os
conceptos  de
autoridade  e  poder,
polo  que  non
distingue  nas
autoridades  a
verdade.

Entende  que  a
autoridade  se  basea
na  verdade  e  pode
identificar  algunha
persoa que recoñece
como autoridade.

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

Identifica  persoas  que
son autoridade na súa
vida  e  é  capaz  de
transmitir,  con
respecto e claridade, o
modo  no  que  ve
nestas  persoas  a
verdade.

4.2.2 Recoñece e 
valora na Igrexa 
distintas figuras que 
son autoridade, polo 
servizo ou polo 
testemuño. 
(CAA, CSC, CCEC)

Coñece  a  existencia
de  figuras  de  autori-
dade  dentro  da  Igre-
xa,  pero  non  com-
prende  por que lles é
dada.

Coñece  as  distintas
figuras de autoridade
na Igrexa e recoñece
que  a  teñen  por
servizo  ou  por
testemuño.

Recoñece  dentro  da
Igrexa  as  diferentes
figuras  de
autoridade.  Dentro
delas,  distingue  as
que  o  son  polo
servizo  ou  polo
testemuño.

Valora  a  existencia
das  figuras  de
autoridade  dentro  da
Igrexa.  Recoñece  a
súa  valía  a  partir  dos
testemuños  ou  o
servizo  que  ofrecen,
respectándoas  e
tomándoas  como
exemplo de vida.

4.2.3  Localiza  e
xustifica  tres
acontecementos  da
historia  nos  que  a
Igrexa  defendeu  a
verdade  do  ser
humano. 
(CCL,  CSIEE,
CCEC)

Non  completa  a
procura  ou  faino  de
forma incorrecta,  sen
atopar
acontecementos
adecuados.

Atopa  tres
acontecementos
históricos  nos  que a
Igrexa  defendeu  a
verdade  do  ser
humano.

Localiza  e  xustifica
tres  momentos  da
historia  nos  que  a
Igrexa  interveu  para
defender  a  verdade
do ser humano.

Localiza  máis  de  tres
acontecementos
históricos  nos  que  a
Igrexa  é  decisiva  e
sabe  xustificar  a
intervención  na
defensa da verdade do
ser  humano  con
argumentos
coherentes  e
adecuados.

4.3.1  Investiga  e
debate  sobre  as
iniciativas  eclesiais
da súa contorna que
colaboran  na
construción  da
civilización do amor.
(CCL,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Presenta  pouco
interese en investigar
sobre  as  iniciativas
eclesiais  da  súa
contorna, ou ben non
comprende  que
colaboren  na
construción  da
civilización do amor.

Atopa  algunhas
iniciativas  eclesiais
da súa contorna que
colaboran  na
construción  da
civilización do amor e
presenta o seu labor
de modo básico.

Investiga  e  debate
sobre  as  iniciativas
eclesiais  da  súa
contorna  que
colaboran  na
construción  da
civilización do amor.

Leva  ao  grupo
información exhaustiva
sobre  os  distintos
labores  eclesiais  da
súa  contorna  que
colaboran  na
construción  da
civilización  do  amor  e
debate  sobre  o  seu
traballo  con  achegas



TERCEIRO TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 E 7
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
orixinais.



c) Perfil competencial:

COMP. 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

CCL 1.1.1  Identifica  e  clasifica  os  trazos  principais  (ensinanza,
comportamento e culto) nas relixións monoteístas.

ESCRITOS:

- Tarefas escritas 
correspondentes ás 
actividades diarias.

- Propostas escritas.

- Presentacións 
enmarcadas nos 
traballos cooperativos.

- Tarefas escritas.

ORAIS:

- Participación en 
debates.

- Posta en común das  
cuestións xurdidas das 
Rutinas de pensamento.

- Exposición dos resulta-
dos.

- Posta en común das 
actividades colaborati-
vas.

OBSERVACIÓN 
DIRECTA  E 
SISTEMÁTICA:

- Actitude cara aos 
compañeiros e 
compañeiras nas 
actividades 
colaborativas.

- Participación nas activi-
dades do día a día.

    1.1.2  Busca  información e preséntalle ao grupo as respostas das
distintas relixións ás preguntas de sentido.

     2.2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixio-
sa. 

2.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de
Deus e as relixións.

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

3.1.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías que sofre e o
Mesías político.

3.2.2 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe a
misión salvífica de Xesús. 

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

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

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

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

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna
que colaboran na construción da civilización do amor.

CAA 1.1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensinanza, comporta-
mento e culto) nas relixións monoteístas.

1.1.2  Busca  información  e  preséntalles  ao  grupo  as  respostas  das
distintas relixións ás preguntas de sentido.

2.2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixio-
sa.

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

2.3.2 Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos
que recoñece a fidelidade de Deus.

3.1.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías que sofre como
criterio de vida.

3.2.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a cha-
mada de Xesús.

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

4.1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións
que se lle ofrecen.



- Amosa de interese nas 
actividades voluntarias e 
na ampliación de coñe-
cementos.

4.1.3  É  consciente  das  diferentes  formas  de  vivir  a  afectividade  e
prefire a que recoñece como máis humana.

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

4.2.2  Recoñece  e  valora  na  Igrexa  distintas  figuras  que  son
autoridade, polo servizo ou polo testemuño.

CD 1.1.1  Identifica  e  clasifica  os  trazos  principais  (ensinanza,
comportamento e culto) nas relixións monoteístas.

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna
que colaboran na construción da civilización do amor.

CCEC 1.1.1  Identifica  e  clasifica  os  trazos  principais  (ensinanza,
comportamento e culto) nas relixións monoteístas.

1.1.2  Busca  información  e  preséntalle  ao  grupo  as  respostas  das
distintas relixións ás preguntas de sentido.

2.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de
Deus e as relixións.

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

3.1.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías que sofre e o
Mesías político.

4.1.3  É  consciente  das  diferentes  formas  de  vivir  a  afectividade  e
prefire a que recoñece como máis humana.

4.2.2  Recoñece  e  valora  na  Igrexa  distintas  figuras  que  son
autoridade, polo servizo ou polo testemuño.

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

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna
que colaboran na construción da civilización do amor.

CSIEE 2.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de
Deus e as relixións.

2.3.2 Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos
que recoñece a fidelidade de Deus.

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

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

4.1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións
que se lle ofrecen.

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

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna
que colaboran na construción da civilización do amor.

CSC 2.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de
Deus e as relixións.

3.1.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías que sofre como
criterio de vida.
3.2.2 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe a
misión salvífica de Xesús.

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



4.1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións
que se lle ofrecen.

4.1.3  É  consciente  das  diferentes  formas  de  vivir  a  afectividade  e
prefire a que recoñece como máis humana.

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

4.2.2  Recoñece  e  valora  na  Igrexa  distintas  figuras  que  son
autoridade, polo servizo ou polo testemuño.

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna
que colaboran na construción da civilización do amor.



d) Criterios de superación da materia de Relixión Católica de Cuarto curso

d.1.- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Relixión Católica. Cuarto curso

Competencias clave

BLOQUE I

1.1.1  Identifica  e  clasifica  os  trazos  principais  (ensinanza,
comportamento e culto) nas relixións monoteístas. (12,5%)

CCL, CD, CAA, CCEC

1.1.2  Busca  información  e  preséntalle  ao  grupo  as  respostas  das
distintas relixións ás preguntas de sentido.  (12,5%)

CCL, CAA, CCEC

BLOQUE II

2.2.1  Razoa  por  que  a  revelación  é  a  plenitude  da  experiencia
relixiosa. (8%)

CCL, CAA

2.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de
Deus e as relixións.  (8%)

CCL, CSC, CSIEE, CCEC

2.3.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que atopa
na historia de Israel.  (8%)

CAA, CCEC

2.3.2 Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos
que recoñece a fidelidade de Deus.  (9%)

CAA, CSIEE

BLOQUE III

3.1.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías que sofre e o
Mesías político. (5%)

CCL, CCEC

3.1.2  Esfórzase  por  comprender  a  novidade  do  Mesías  que  sofre
como criterio de vida. (5%)

CAA, CSC

3.2.1  Localiza,  selecciona  e  argumenta  en  textos  evanxélicos  a
chamada de Xesús. (5%)

CCL, CAA

3.2.2 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe a
misión salvífica de Xesús. (5%)

CCL, CSC

3.2.3  Busca  e  identifica  persoas  que  actualizan  hoxe  a  misión  de
Xesús e expón en grupo por que continúan a misión de Xesús. (5%)

CCL, CSC, CSIEE

BLOQUE IV

4.1.1 Elabora xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha
forma  nova  de  usar  a  razón  e  a  liberdade  e  de  expresar  a
afectividade. (3,5%)

CCL, CAA, CSIEE, CCEC

4.1.2  Adquire  o  hábito  de  reflexionar  buscando  o  ben  ante  as
eleccións que se lle ofrecen. (4%)

CAA, CSC, CSIEE

4.1.3  É  consciente  das  diferentes  formas  de  vivir  a  afectividade  e
prefire a que recoñece como máis humana. (3,5%)

CAA, CSC, CCEC

4.2.1  Identifica  persoas  que  son  autoridade  na  súa  vida  e  explica
como recoñece nelas a verdade. (3,5%)

CCL, CAA, CSC

4.2.2  Recoñece  e  valora  na  Igrexa  distintas  figuras  que  son
autoridade, polo servizo ou polo testemuño. (3,5%)

CAA, CSC, CCEC

4.2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a
Igrexa defendeu a verdade do ser humano. (3,5%)

CCL, CSIEE, CCEC

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna
que colaboran na construción da civilización do amor. (3,5%)

CCL, CD, CSC, CSIEE, CCEC



d.2.- Criterios xerais

Criterios xerais

1. Traballo autónomo
(na aula e outros espazos)

(20%)

Realización sen axuda externa.
Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
Orde e limpeza na presentación.
Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
Emprego de esquemas.
Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
Valoración do traballo na clase e na casa.
Creatividade.

2. Probas orais e escritas

(20%)

Valoración da aprendizaxe dos contidos.
Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.
Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha 

actividade.
Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
Caligrafía adecuada.
Tempo de realización.
Destrezas.
Coherencia e adecuación.

3. Actividades TIC

(10%)

Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela ou para resolver unha actividade.
Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
Grao de elaboración da resposta.
Interese e motivación.
Destrezas.
Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de 

Internet.

4. Participación e 
seguimento das clases

(20%)

Nivel e adecuación das intervencións.
Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
Uso de vocabulario adecuado.
Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal

(10%)

Capacidade de traballar de forma colaborativa.
Comunicación adecuada cos compañeiros.
Resolución de conflitos.
Interese e motivación.
Iniciativa.
Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6. Arquivo de traballo 
individual

(20%)

Presentación clara e ordenada.
Actualización.
Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.

e) Criterios de recuperación



Recuperación dunha avaliación

— Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos que estableza o 
profesor/a.

— No caso de que non se superase algunha recuperación, proporase unha proba final escrita 
sobre contidos da avaliación ou as avaliacións en cuestión.

— Valorarase a presentación dun dossier de traballo con actividades referidas aos contidos míni-
mos do curso.

f) Metodoloxía

A materia de Relixión Católica na ESO busca continuar profundando nos contidos traballados na
Primaria,  pero  buscando  un  enfoque  dinámico,  pedagoxicamente  renovado  e  aberto  a  novos
recursos,   especialmente  á  experiencia  dos  mozos  e  mozas.  Por  iso  esta  programación  se
establece ao redor de sete unidades, correspondentes a preguntas fundamentais sobre o sentido
da vida.  En cada unha das unidades utilizouse unha metodoloxía baseada nas competencias
clave,  que están detrás de todo o proceso de aprendizaxe e son programadas,  traballadas e
avaliadas:

A organización dos contidos correspóndese coa división nos  bloques  establecidos no novo
currículo  de Relixión:  a)  O sentido  relixioso do home;  b)  Deus intervén na historia;  c)
Xesucristo,  cumprimento  da  historia  da  salvación;  d)  permanencia  de  Xesucristo  na
historia: a Igrexa.

Téñense  en  conta  diferentes  técnicas  de  traballo  cooperativo  e  numerosas  actividades
baséanse nas intelixencias múltiples.

O traballo coas novas tecnoloxías intégrase en cada unha das unidades.



CURSO: 1º DE BACHARELATO

a) Organización e secuenciación dos Contidos,  Criterios de avaliación e Estándares de
aprendizaxe avaliables de Relixión Católica en relación coas distintas unidades da progra-
mación de Primeiro de Bacharelato:

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1 e 2
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque I. Antropoloxía cristiá
Unidade 1:  O invento da  reli-
xión.
-  O home, ser relixioso que bus-
ca un sentido á vida.
- Expresións históricas do senti-
do relixioso.
- O misterio da persoa humana.
-  Fundamento da súa dignidade.

Unidade 1
1. Recoñecer e respectar a ne-
cesidade de sentido no home.
2. Comparar manifestacións his-
tóricas  que  permitan  desvelar
dende sempre o sentido relixio-
so do ser humano.
3.  Dar  razón  da  raíz  divina  da
dignidade humana.

Unidade 1
1.1.1.  Reflexiona sobre acontece-
mentos mostrados nos medios de
comunicación  e  emite  xuízos  de
valor sobre a necesidade de senti-
do. (CCL, CD, CAA, CSC, CCEC)
1.2.1.  Identifica  e  diferencia  a
diversidade de respostas salvíficas
que  mostran  as  relixións.  (CCL,
CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)
1.3.1.   Descobre,  a  partir  dun
visionado que mostre a inxustiza, a
incapacidade  da  lei  para
fundamentar a dignidade humana.
Compara con textos eclesiais que
vinculan  a  dignidade  do  ser
humano  á  súa  condición  de
creatura.  (CCL,  CD,  CAA,  CSC,
CCEC)
1.3.2.  Investiga,  obtén  datos
estatísticos  e  analiza  sacando
conclusións,  comportamentos  dos
xóvenes que defenden ou atentan
contra a dignidade do ser humano.
(CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Unidade 2:  Eu teño algo que
dicir de Deus.
- Diversas posturas ante o feito
relixioso na sociedade actual.

Unidade 2
4.  Identificar  e  contrastar  no
momento  actual  diversas  res-
postas de sentido.

Unidade 2
1.4.1. Califica as respostas de sen-
tido que ofrece o ateísmo, agnosti-
cismo  o  laicismo  e  as  contrasta
coa  proposta  de  salvación  que
ofrecen  as  relixións.  (CCL,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 3 e 4
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque II. Doutrina social da Igrexa
Unidade 3:  Ser crente ou ser
discípulo?
-  Orixe e evolución da doutrina
social da Igrexa.
-  Principios  fundamentais  da
doutrina social da Igrexa.

Unidade 3
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.
3.  Coñecer  e  aplicar  os
principios  fundamentais  da
doutrina  social  da  Igrexa  a
diversos contextos.

Unidade 3
2.1.1. Identifica problemas sociais
de finais  do século  XIX.  Estuda a
súa evolución ata a actualidade e
analiza  as  respostas  da  doutrina
social  da  Igrexa.  (CCL,  CMCCT,
CD, CAA, CSC, CCEC)

2.2.1.  Elabora  unha  definición
persoal  sobre  os  termos,  legal,
ético  e  moral.  Explica
publicamente as diferencias entre
os  termos  coa  axuda  de  medios
audiovisuais.  (CCL,  CD,  CAA,



CSC, CSIEE, CCEC)

2.3.1.  Comprende  e  define  con
palabras persoais o significado de
ben común, destino universal  dos
bens  e  subsidiariedade.  Aplica  a
situacións  concretas  ditos
principios  xustificando  o
pensamento  social  da  Igrexa.
(CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)

Bloque III. Relación entre a razón, a ciencia e a fe

Unidade 4: A fe, axuda ou es-
torbo?
-  Formas  de  coñecemento  ao
longo da historia coas que o ser
humano descobre a realidade e
a verdade.
-  Recorrido  histórico  das  rela-
cións entre a ciencia e a fe.
-  Vínculo indisoluble entre cien-
cia e ética.

Unidade 4
1.  Coñecer  e distinguir  os dife-
rentes  métodos  utilizados  pola
persoa para coñecer a verdade.
2.  Coñecer  e  aceptar  con  res-
pecto os momentos históricos de
conflito  entre  a  ciencia  e  a  fe,
sabendo dar razóns xustificadas
da actuación da Igrexa.
3. Ser consciente da necesidade
de relación entre ciencia e ética
para que exista verdadeiro pro-
greso humano.

Unidade 4
3.1.1. Identifica, a través de fontes,
os diferentes métodos de coñecer
a verdade na filosofía, a teoloxía, a
ciencia e a técnica. Distingue que
aspectos  da  realidade  permite
coñecer  cada  método.  (CCL,
CMCCT, CAA, CSIEE, CCEC)
3.2.1.  Recoñece  con  asombro  e
esfórzase por comprender a orixe
divina do cosmos e distingue que
non  provén  do  caos  ou  o  azar.
(CCL, CMCCT, CAA, CSIEE)
3.2.2. Infórmase con rigor e debate
respectuosamente,  sobre  o  caso
de Galileo,  Servet,  etc.  Escribe a
súa opinión, xustificando razoada-
mente as causas e consecuencias
de ditos conflitos.  (CCL,  CMCCT,
CD, CAA, CSC, CCEC)
3.3.1. Aprende, acepta e respecta
que  o  criterio  ético  nace  do  re-
coñecemento  da  dignidade  hu-
mana. (CCL, CAA, CSC, CCEC)
3.3.2.  Analiza casos e debate de
maneira  razoada  as  consecuen-
cias  que  se  derivan  dun  uso  da
ciencia sen referencia ética. (CCL,
CMCCT, CAA, CSC, CCEC)



TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 5 e 6
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque IV. A Igrexa xeradora de cultura ao longo da  historia

Unidade  5:  Cando  Deus  se
convirte en vida
- A vida monacal, fonte de cultu-
ra.

Unidade 5
1. Caer na conta do cambio que
o  monacato  introduce  na
configuración  do  tempo  e  o
traballo.

Unidade 5
4.1.1.  Coñece  e  respecta  as
características da vida monástica.
Identifica  a  súa  influencia  na
organización  social  e  a  vida
laboral. (CCL, CAA, CSC, CCEC)
4.1.2.  Valora  o  traballo  dos
monxes por conservar a arte a a
cultura grecolatina, elaborando un
material  audiovisual  no  que  se
recolla  a  síntese  do  seu  estudio.
(CCL, CD, CAA, CSIEE, CCEC)

Unidade 6: Deus está en todas
partes
- Significado do termo e dimen-
sións da cultura.

Unidade 6
1.  Coñecer e comparar  diferen-
tes acepcións do termo cultura.
2. Ser consciente que a persoa é
xeradora de cultura.

Unidade 6
4.2.1.  Estuda,  analiza  e  define  o
concepto de cultura en diferentes
épocas  e  contrástao  co  carácter
antropolóxico  da  ensinanza  da
Igrexa. (CCL, CAA, CCEC)
4.2.2. Identifica os elementos pro-
pios de diversas culturas e elabora
un  material  audiovisual  onde  as
compare  criticamente.  (CCL,  CD,
CAA, CSC, CSIEE, CCEC)



b) Criterios de cualificación (Rúbricas):

PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I, Unidades 1 e 2
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
1.1.1. Reflexiona sobre
acontecementos  mos-
trados  nos  medios  de
comunicación  e  emite
xuízos de valor sobre a
necesidade de sentido.
(CCL, CD, CAA, CSC,
CCEC)

Precisa apoiarse en
elementos  non
verbais   para
expresar  con
concisión  xuízos  de
valor  sobre  a
necesidade  de
sentido
reflexionando  sobre
acontecementos
mostrados  nos
medios  de
comunicación.

Estrutura  con
claridade  a
exposición  da  súa
argumentación
explicando
publicamente  as
diferenzas  entre  os
termos coa axuda de
medios audiovisuais.
Expresa  con
concisión  xuízos  de
valor  sobre  a
necesidade  de
sentido reflexionando
sobre
acontecementos
mostrados  nos
medios  de
comunicación.

Anticipa a intención e
a  estrutura  da  súa
intervención,
explicando
publicamente  as
diferenzas  entre  os
termos coa axuda de
medios  audiovisuais.
Emite xuízos de valor
sobre  a  necesidade
de  sentido  en
acontecementos
mostrados  nos
medios  de
comunicación.

Tras  analizar  a
reacción  da  súa
audiencia reconduce a
súa expresión oral,  se
é  necesario,   ao
expoñer  a  súa
reflexión  sobre
acontecementos
mostrados nos medios
de comunicación e ao
emitir  xuízos  de  valor
sobre a necesidade de
sentido.

1.2.1.  Identifica  e
diferencia  a
diversidade  de
respostas  salvíficas
que  mostran  as
relixións.  (CCL,  CD,
CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC)

Na  súa  propia
aprendizaxe  precisa
pautas  para  tomar
decisións,  aclarar
suposicións,
determinar  a
fiabilidade  das
ideas,  ao identificar
e  diferenciar  a
diversidade  de
respostas  salvíficas
que  mostran  as
relixións.

Actúa  de  maneira
flexible  e
independente  e
asume  riscos
responsables  ao
identificar  e
diferenciar  a
diversidade  de
respostas  salvíficas
que  mostran  as
relixións.

Revisa  o  seu  estilo
de  aprendizaxe,
motivación, hábitos e
estilo de pensamento
para  reaxustar  o
proceso e alcanzar a
meta  proposta  de
identificar  e
diferenciar  a
diversidade  de
respostas  salvíficas
que  mostran  as
relixións.

Combina  hábitos  da
mente,  destrezas  de
pensamento  e
estratexias de reflexión
ao  identificar  e
diferenciar  a
diversidade  de
respostas  salvíficas
que  mostran  as
relixións.

1.3.1.   Descobre,  a
partir  dun  visionado
que mostre a inxustiza,
a  incapacidade  da  lei
para  fundamentar  a
dignidade  humana.
Compara  con  textos
eclesiais  que  vinculan
a  dignidade  do  ser
humano  á  súa
condición  de  creatura.
(CCL, CD, CAA, CSC,
CCEC)

Comprende
deficientemente  ao
comparar  unha
lectura   con  textos
eclesiais  que
vinculan a dignidade
do  ser  humano  á
súa  condición  de
creatura.

A partir dunha lectura
que  mostre  a
inxustiza,  comprende
a incapacidade da lei
para  fundamentar  a
dignidade humana.

Comprende  a  partir
dunha  lectura  que
mostre a inxustiza, a
incapacidade  da  lei
para  fundamentar  a
dignidade  humana.
Compara  con  textos
eclesiais  que
vinculan  a  dignidade
do ser humano á súa
condición  de
creatura.

Comprende  a  partir
dunha  lectura  que
mostre  a  inxustiza,  a
incapacidade  da  lei
para  fundamentar  a
dignidade  humana.
Compara  con  textos
eclesiais (e outros que
el  mesmo aporta) que
vinculan  a  dignidade
do ser  humano á  súa
condición de creatura.

1.3.2.  Investiga,  obtén
datos  estatísticos  e
analiza  sacando
conclusións,
comportamentos  dos
xóvenes que defenden
ou  atentan  contra  a
dignidade  do  ser
humano.  (CCL,  CM-
CCT,  CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Investiga cometendo
erros  de
interpretación,
trabucando  datos
estatísticos  e
sacando
conclusións
subxetivas  dos
comportamentos
dos  mozos  que
defenden ou atentan
contra  a  dignidade
do ser humano.

Aplica  diferentes
estratexias  de
interpretación,
segundo  o  propósito
e contexto da lectura,
localizando  na
estrutura  textual  a
información  máis
relevante  e  fiable
para  a  comprensión
do seu sentido e así
analizar
correctamente   os
comportamentos  dos
mozos que defenden
ou  atentan  contra  a
dignidade  do  ser
humano.

Elixe  o  tipo  de texto
máis  adecuado  para
as súas necesidades
respectando  a  súa
estrutura  e  estilo,  e
revísao  varias  veces
para  evitar  sentidos
non  desexados,
simplificando  a  súa
estrutura  sintáctica
para  lograr  unha
expresión máis eficaz
ao  analizar   os
comportamentos  dos
mozos que defenden
ou  atentan  contra  a
dignidade  do  ser
humano.

Interpreta  a  intención
dun  texto
reconstruíndo  as
informacións  implícitas
a  partir  da  análise  do
seu  contexto  e  dos
aspectos lingüísticos e
conceptuais,  ao
investigar  e  obter
datos  estatísticos,
analizando  e  sacando
conclusións        dos
comportamentos  dos
mozos  que  defenden
ou  atentan  contra  a
dignidade  do  ser
humano.



PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I, Unidades 1 e 2
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente

1.4.1.  Califica  as  res-
postas de sentido  que
ofrece  o  ateísmo,  ag-
nosticismo o laicismo e
as  contrasta  coa  pro-
posta de salvación que
ofrecen  as  relixións.
(CCL,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Cualifica  con  pouca
variedade  de  léxico
as  respostas  de
sentido que ofrece o
ateísmo,
agnosticismo  ou
laicismo  e
contrástaas  coa
proposta  de
salvación  que
ofrecen as relixións.

Cualifica  con
vocabulario
coherente  as
respostas de sentido
que  ofrece  o
ateísmo,
agnosticismo  ou
laicismo  e
contrástaas  coa
proposta  de
salvación  que
ofrecen as relixións.

Cualifica  con
vocabulario  técnico,
achegando
exemplos,  as
respostas de sentido
que  ofrece  o
ateísmo,
agnosticismo  ou
laicismo  e
contrástaas  coa
proposta  de
salvación  que
ofrecen as relixións.

Cualifica  con
vocabulario  específico
facendo  notar
semellanzas  e
diferenzas   as
respostas  de  sentido
que ofrece o ateísmo,
agnosticismo  ou
laicismo e  contrástaas
coa  proposta  de
salvación  que  ofrecen
as relixións.

SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II, Unidades 3 e 4
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
2.1.1.  Identifica
problemas sociais de
finais  do  século  XIX.
Estuda  a  súa
evolución  ata  a
actualidade e analiza
as  respostas  da
doutrina  social  da
Igrexa.  (CCL,
CMCCT,  CD,  CAA,
CSC, CCEC)

Non  sabe  identificar
os problemas sociais
desta data nin amosa
interese  pola  súa
evolución  nin  pola
DSI.

Identifica  de  forma
básica  este  tipo  de
problemas  e  analiza
as respostas da DSI
pero  non  sabe
establecer  unha
relación clara.

Identifica este tipo de
problemas  e  analiza
a súa evolución e as
respostas  da  DSI,
establecendo  unha
relación  clara  entre
ambas.

Identifica
perfectamente este tipo
de problemas e analiza
a  súa  evolución  e  as
respostas  da  DSI,
establecendo  unha
relación  clara  entre
ambas e compartíndoa
co resto do alumnado.

2.2.1.  Elabora  unha
definición  persoal
sobre  os  termos,
legal,  ético  e  moral.
Explica publicamente
as  diferencias  entre
os termos coa axuda
de  medios
audiovisuais.  (CCL,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Segue con axuda un
esquema  de
intervención
elaborado
previamente  para
definir   os  termos,
legal, ético e moral.

Comenta  oralmente
con  respecto  os
escritos  alleos  no
intercambio  de
opinións   sobre  os
termos, legal, ético e
moral.  

Anticipa  á  súa
audiencia  o  contido,
elaborando  unha
definición  persoal
sobre  os  termos,
legal, ético e moral. 

Selecciona  o  nivel  de
especificación  máis
adecuado  para  o  seu
discurso   -conducindo
cun  léxico
especializado-   e
expresándose
persoalmente  sobre  os
termos,  legal,  ético  e
moral.  Explica
publicamente  as
diferenzas  entre  os
termos  coa  axuda  de
medios audiovisuais.

2.3.1.  Comprende  e
define  con  palabras
persoais  o
significado  de  ben
común,  destino
universal dos bens e
subsidiariedade.
Aplica  a  situacións
concretas  ditos
principios
xustificando  o
pensamento  social
da  Igrexa.  (CCL,
CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC)

Desvíase  e  non
retoma  o  fío  do
discurso  para definir
ben  común,  destino
universal dos bens e
subsidiariedade,
aplicando  a
situacións  concretas
devanditos  principios
e  xustificando  o
pensamento  social
da Igrexa.

Segue  un  esquema
xerado  tras  varios
borradores
inspirados  en
modelos  específicos
do xénero  expositivo
e  de  opinión  para
definir   ben  común,
destino universal dos
bens  e
subsidiariedade,
aplicando  a
situacións  concretas
devanditos  principios
xustificando  o
pensamento  social
da Igrexa.

Define  con  palabras
persoais o significado
de  ben  común,
destino universal dos
bens  e
subsidiariedade.  Fai
recapitulacións  do
exposto,  aplicando a
situacións  concretas
devanditos  principios
xustificando  o
pensamento  social
da Igrexa. 

Define  con  palabras
persoais  o  significado
de ben común, destino
universal  dos  bens  e
subsidiariedade
respectando  o  tempo
que precisan as outras
persoas  na  exposición
dos  seus  argumentos.
Aplica  a  situacións
concretas  devanditos
principios xustificando o
pensamento  social  da
Igrexa  e  elixindo  o
mellor  momento  para
facer  uso  da  súa
quenda de palabra con
concisión. 



SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II, Unidades 3 e 4
3.1.1.  Identifica,  a
través  de  fontes,  os
diferentes  métodos
de coñecer  a  verda-
de na filosofía, a teo-
loxía,  a  ciencia  e  a
técnica.  Distingue
que aspectos da rea-
lidade  permite  coñe-
cer  cada  método.
(CCL, CMCCT, CAA,
CSIEE, CCEC)

Con axuda identifica,
a  través  de  fontes
orais,  os  diferentes
métodos  de  coñecer
a  verdade  na
filosofía, a teoloxía, a
ciencia  e  a  técnica.
Distingue  sen
destacar  que
aspectos  da
realidade  permite
coñecer  cada
método.

 Identifica,  a  través
de  fontes  orais,
comparándoas  con
exemplos  sinxelos,
os  diferentes
métodos  de  coñecer
a  verdade  na
filosofía, a teoloxía, a
ciencia  e  a  técnica.
Distingue  que
aspectos  da
realidade  permite
coñecer  cada
método.

Identifica, a través de
fontes  orais
comparándoas  con
analoxías,  os
diferentes  métodos
de  coñecer  a
verdade  na  filosofía,
a  teoloxía,  a  ciencia
e a técnica. Distingue
que  aspectos  da
realidade  permite
coñecer  cada
método.

Identifica,  a  través  de
fontes  orais
comparándoas  con
analoxías e con outras
fontes,  os  diferentes
métodos  de  coñecer  a
verdade  na  filosofía,  a
teoloxía,  a  ciencia e  a
técnica.  Distingue  que
aspectos  da  realidade
permite  coñecer  cada
método.

3.2.1.  Recoñece con
asombro e esfórzase
por  comprender  a
orixe  divina  do  cos-
mos e distingue que
non  provén  do  caos
ou  o  azar.  (CCL,
CMCCT,  CAA,
CSIEE)

Non  se  esforza  por
comprender  a  orixe
divina  do  cosmos  e
non  ten  unha
disposición  aberta  e
de diálogo para elo.

Esfórzase  por
comprender  a  orixe
divina  do  cosmos  e
empeza  a  distinguir
que  non  provén  do
caos ou o azar.

Recoñece  con  certa
axuda  a orixe divina
do  cosmos  e
distingue  que  non
provén do caos ou o
azar.

Recoñece con asombro
e  esfórzase  por
comprender  a  orixe
divina  do  cosmos  e
distingue  que  non
provén  do  caos  ou  o
azar.

3.2.2.  Infórmase con
rigor  e  debate  res-
pectuosamente,  so-
bre  o  caso  de  Gali-
leo,  Servet,  etc.  Es-
cribe  a  súa  opinión,
xustificando razoada-
mente  as  causas  e
consecuencias de di-
tos  conflitos.  (CCL,
CMCCT, CD, CAA
CSC, CCEC)

Redacta  con  moitas
fallas  de  ortografía
inesperadas  neste
curso de bacharelato,
con  frases  sen
conexión,  sobre  o
caso  de  Galileo,
Servet,  etc.  e  os
conflitos históricos da
igrexa

Informándose
previamente  con
rigor sobre o caso de
Galileo,  Servet,  etc.
parafrasea  e
identifica  o  sentido
esencial das achegas
doutras  persoas  e
incorpórao  á  súa
redacción  sen
apartarse  da  liña
argumental  que
estrutura  o  seu
discurso.

Informándose
previamente  con
rigor sobre o caso de
Galileo,  Servet,  etc.
escribe con claridade
e orde as secuencias
temporais  dos
sucesos  observados,
seguindo  para  iso
modelos  de  distintos
xéneros  como  o
xornalístico  ou  o
narrativo,  e
escribindo  varias
alternativas  para
asegurarse  do  seu
sentido.

Adopta  na  redacción
dos  seus  traballos  de
investigación  as
normas  de
presentación  como
organización  en
epígrafes,  notas ao pé
de  páxina,  bibliografía,
etc.  Informándose
previamente  con  rigor
sobre  o  caso  de
Galileo,  Servet,  etc.
escribe  a  súa  opinión,
xustificando
razoadamente  as
causas  e
consecuencias  dos
conflitos históricos.

3.3.1.  Aprende,
acepta  e  respecta
que  o  criterio  ético
nace  do
recoñecemento  da
dignidade  humana.
(CCL,  CAA,  CSC,
CCEC)

Precisa  axuda  para
empregar  destrezas
de pensamento como
comparar  e
contrastar,  clasificar,
predicir,  xerar
posibilidades,
analizar  causas  e
efectos, e avanzar na
aprendizaxe
autónoma   sobre  o
criterio  ético  que
nace  do
recoñecemento  da
dignidade humana.

Persiste nunha tarefa
que require reflexión,
manexa  a
impulsividade  na
toma  de  decisións,
expoñendo  novas
cuestións de maneira
creativa   na  súa
propia  aprendizaxe
sobre o criterio  ético
que  nace  do
recoñecemento  da
dignidade humana.

Analiza  os  factores
que facilitan e limitan
a  súa  aprendizaxe
como  coñecementos
previos,
capacidades,
personalidade, 
recompilando  para
iso  evidencias  que
documentan  a  súa
propia  aprendizaxe
sobre  o criterio  ético
que  nace  do
recoñecemento  da
dignidade humana.

Planifica  e  guía  o  seu
pensamento  aplicando
as habilidades persoais
e  ferramentas  que  ten
dispoñibles sobre a súa
propia  aprendizaxe
para lograr un resultado
satisfactorio  e  así
aprende,  acepta  e
respecta  que o  criterio
ético  nace  do
recoñecemento  da
dignidade humana.

3.3.2.  Analiza  casos
e debate de maneira
razoada  as  conse-
cuencias que se deri-
van dun uso da cien-
cia sen referencia éti-
ca.  (CCL,  CMCCT,
CAA, CSC, CCEC)

Despois de presentar
casos  de  uso  da
ciencia,  coas  aclara-
cións  precisas,  sen
referencia ética non é
quen  de  analizalos
aberta e criticamente
nin de debater sobre
elo.

Tras  coñecer  exem-
plos  de  ciencia  sen
referencias  éticas
pode, con axuda, ex-
traer  as  consecuen-
cias derivadas  e  de-
batelas.

Despois de analizar as
posibles  consecuen-
cias dunha ciencia sen
ética  é  quen  de  re-
coñecer  as  conse-
cuencias  derivadas  e
expoñelas  claramente
no debate.

Despois  de  analizar  as
posibles  consecuencias
dunha  ciencia  sen  ética
é  quen  de  recoñecer  e
expoñer  as  consecuen-
cias derivadas e de parti-
cipar nun debate con ac-
titude aberta e clara.



TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 5 e 6
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
4.1.1.  Coñece  e
respecta  as
características  da
vida  monástica.
Identifica  a  súa
influencia  na
organización social e
a vida laboral. (CCL,
CAA, CSC, CCEC)

Logo  de  ver  un
fragmento de película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica  sen
destacar  o  seu
significado,  identifica
a  súa  influencia  na
organización social e
na vida laboral.

Logo  de  ver  un
fragmento de película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica
destacando  o  seu
significado  identifica
a  súa  influencia  na
organización social e
na vida laboral.

Logo  de  ver  un
fragmento de película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica, reproduce
con outra expresión a
súa  influencia  na
organización social e
na vida laboral.

Logo  de  ver  un
fragmento  de  película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica,  expón
creativamente  a  súa
influencia  na
organización  social  e
na vida laboral.

4.1.2.  Valora  o
traballo  dos  monxes
por  conservar  a  arte
e  a  cultura
grecolatina,
elaborando  un
material  audiovisual
no  que  se  recolla  a
síntese  do  seu
estudio.  (CCL,  CD,
CAA, CSIEE, CCEC)

Despois  dunha
mostra  audiovisual,
non  amosa  interese
por  coñecer   o
traballo  dos  monxes
por  conservar  a  arte
e  a  cultura
grecolatina.

Despois  dunha
mostra  audiovisual,
amosa  bastante
interese  por  coñecer
o  traballo  dos
monxes  por
conservar a arte e a
cultura  grecolatina,
pero  sabe  expresar
ideas  moi  básicas
sobre o tema.

Despois  dunha
mostra  audiovisual,
amosa  interese  por
coñecer   o  traballo
dos  monxes  por
conservar a arte e a
cultura  grecolatina  e
sabe  expresar  ideas
sobre o tema.

Despois  dunha  mostra
audiovisual,  amosa
moito  interese  por
coñecer  o traballo dos
monxes  por  conservar
a  arte  e  a  cultura
grecolatina  e  sabe
expresar  as  ideas
fundamentais  do  tema
e  compárteas  coa
aula..

4.2.1. Estuda, analiza
e  define  o  concepto
de  cultura  en
diferentes  épocas  e
contrástao  co
carácter
antropolóxico  da
ensinanza da Igrexa.
(CCL, CAA, CCEC)

Parte  da  análise
crítica  do  seu
contexto  específico
de  comunicación,
propoñendo  outras
interpretacións
diferentes  con
actitude  aberta   ao
identificar,  a  través
de fontes diversas,  o
concepto  de  cultura
en diferentes épocas
e  contrastalo  co
carácter
antropolóxico  do
ensino da Igrexa.

Elabora  diferentes
hipóteses  na  escoita
de textos a partir das
súas  características
formais, ao identificar
a  través  de  fontes
diversas,  o concepto
de  cultura  en
diferentes  épocas  e
contrastalo  co
carácter
antropolóxico  do
ensino da Igrexa.

Integra  nas  súas
interaccións  a  visión
e  as  opinións  das
diversas persoas que
participan,
confirmando  a  súa
comprensión  para
elaborar  a  resposta
oral,  ao  identificar  a
través  de  fontes
diversas,  o concepto
de  cultura  en
diferentes  épocas  e
contrastalo  co
carácter
antropolóxico  do
ensino da Igrexa. 

Infere  as  conexións
conceptuais  entre
varios  fragmentos  de
películas
comprendendo  a
articulación  de  ideas,
disposición  gráfica  e
nivel  lingüístico   para
definir  o  concepto  de
cultura  en  diferentes
épocas e contrastalo co
carácter  antropolóxico
do ensino da Igrexa. 

4.2.2.  Identifica  os
elementos propios de
diversas  culturas  e
elabora  un  material
audiovisual  onde  as
compare
criticamente.  (CCL,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Ao aplicar  situacións
de  cooperación  e
estratexias  de
cohesión  interna
participa  moi  pouco
na  elaboración  en
grupo  dun  material
audiovisual  colectivo
onde  se  compara
criticamente
elementos propios de
diversas culturas.

Aplicando  situacións
de  cooperación  e
estratexias  de
cohesión  interna
elabora  en  grupo un
material  audiovisual
colectivo  onde
compara criticamente
elementos propios de
diversas culturas.

Asemade  comparte
no  grupo  os
elementos propios de
diversas  culturas  e
participa activamente
elaborando  un
material  audiovisual
colectivo  onde  as
compara
criticamente.

Coopera  con
estratexias de cohesión
interna  fortalecendo  o
grupo  para  xerar  un
ambiente  emocional
máis seguro e propicio
no  desenvolvemento
das  persoas  ao
elaborar  un  material
audiovisual  colectivo
onde  compara
criticamente  elementos
propios  de  diversas
culturas. 



c) Perfil competencial:

COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

CMCCT
1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do
ser humano.

ESCRITOS:

- Actividades diarias 
por escrito.

- Presentacións 
escritas dentro dos 
traballos 
cooperativos.

- Tarefas escritas.

- Compleción dos 
mapas mentais de 
cada unidade.

- Respostas á 
avaliación 
competencial.

- Respostas escritas 
ás tarefas.

2.1.1.  Identifica  problemas  sociais  de  finais  do  século  XIX.  Estuda  a  súa
evolución ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa.

3.1.1. Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñecer a verda-
de na filosofía, a teoloxía, a ciencia e a técnica. Distingue que aspectos da rea-
lidade permite coñecer cada método.

3.2.1. Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do
cosmos e distingue que non provén do caos ou o azar.

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e con-
secuencias de ditos conflitos.

3.3.2. Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias que se de-
rivan dun uso da ciencia sen referencia ética.

 CCL
1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunica-
ción e emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.

1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran
as relixións.

1.3.1.  Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade
da lei para fundamentar a dignidade humana. Compara con textos eclesiais que
vinculan a dignidade do ser humano á súa condición de creatura.

1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do
ser humano.

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo o lai-
cismo e as contrasta coa proposta de salvación que ofrecen as relixións.

2.1.1.  Identifica  problemas  sociais  de  finais  do  século  XIX.  Estuda  a  súa
evolución ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa. ORAIS:

- Participación en 
debates.

- Posta en común das 
cuestións xurdidas das
rutinas de pensamen-
to. 

- Exposición dos 
resultados das tarefas.

- Respostas orais ás 
cuestións expostas.

2.2.1. Elabora unha definición persoal sobre os termos, legal,  ético e moral.
Explica  publicamente  as  diferencias  entre  os  termos  coa  axuda  de  medios
audiovisuais.

2.3.1. Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común,
destino universal  dos  bens e subsidiariedade.  Aplica  a  situacións concretas
ditos principios xustificando o pensamento social da Igrexa.

3.1.1. Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñecer a verda-
de na filosofía, a teoloxía, a ciencia e a técnica. Distingue que aspectos da rea-
lidade permite coñecer cada método.

3.2.1. Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do
cosmos e distingue que non provén do caos ou o azar.

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e con-
secuencias de ditos conflitos.

OBSERVACIÓN DI-
RECTA E SISTEMÁTI-
CA:

- Actitude cara aos 
compañeiros e com-
pañeiras nas activida-
des colaborativas.

3.3.1. Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento
da dignidade humana.

3.3.2. Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias que se de-
rivan dun uso da ciencia sen referencia ética.

4.1.1. Coñece e respecta as características da vida monástica. Identifica a súa
influencia na organización social e a vida laboral. 



- Participación nas ac-
tividades do día a día.

- Mostra de interese 
nas actividades 
voluntarias e na 
ampliación de 
coñecementos.

- Capacidade de 
reflexión amosada a 
partir dos testemuños.

4.1.2. Valora o traballo dos monxes por conservar a arte a a cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudio.

4.2.1. Estuda, analiza e define o concepto de cultura en diferentes épocas e
contrástao co carácter antropolóxico da ensinanza da Igrexa.

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material
audiovisual onde as compare criticamente.

  CAA
1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunica-
ción e emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.

1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran
as relixións.

1.3.1.  Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade
da lei para fundamentar a dignidade humana. Compara con textos eclesiais que
vinculan a dignidade do ser humano á súa condición de creatura.

1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do ser
humano.

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo o lai-
cismo e as contrasta coa proposta de salvación que ofrecen as relixións.

2.1.1. Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estuda a súa evolución
ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa.

2.2.1.  Elabora  unha  definición  persoal  sobre  os  termos,  legal,  ético  e  moral.
Explica  publicamente  as  diferencias  entre  os  termos  coa  axuda  de  medios
audiovisuais.

2.3.1. Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común,
destino universal dos bens e subsidiariedade. Aplica a situacións concretas ditos
principios xustificando o pensamento social da Igrexa.

3.1.1. Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñecer a verdade
na filosofía, a teoloxía, a ciencia e a técnica. Distingue que aspectos da realidade
permite coñecer cada método.

3.2.1. Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do cos-
mos e distingue que non provén do caos ou o azar. 

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e conse-
cuencias de ditos conflitos. 

3.3.1. Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da
dignidade humana.

3.3.2. Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias que se deri-
van dun uso da ciencia sen referencia ética.

4.1.1. Coñece e respecta as características da vida monástica. Identifica a súa in-
fluencia na organización social e a vida laboral. 

4.1.2. Valora o traballo dos monxes por conservar a arte a a cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudio.

4.2.1. Estuda, analiza e define o concepto de cultura en diferentes épocas e con-
trástao co carácter antropolóxico da ensinanza da Igrexa. 

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material
audiovisual onde as compare criticamente.

 
     CD

1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación
e emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.

1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran as
relixións.

1.3.1.  Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade da
lei  para  fundamentar  a  dignidade humana.  Compara  con  textos  eclesiais  que
vinculan a dignidade do ser humano á súa condición de creatura.



1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do ser
humano.

2.2.1.  Elabora  unha  definición  persoal  sobre  os  termos,  legal,  ético  e  moral.
Explica  publicamente  as  diferencias  entre  os  termos  coa  axuda  de  medios
audiovisuais.

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e conse-
cuencias de ditos conflitos. 

4.1.2. Valora o traballo dos monxes por conservar a arte a a cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudio.

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material
audiovisual onde as compare criticamente.

  CCEC
1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación
e emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.

1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran as
relixións.

1.3.1.  Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade da
lei  para  fundamentar  a  dignidade humana.  Compara  con  textos  eclesiais  que
vinculan a dignidade do ser humano á súa condición de creatura.

1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do ser
humano.

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo o lai-
cismo e as contrasta coa proposta de salvación que ofrecen as relixións.

2.1.1. Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estuda a súa evolución
ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa.

2.2.1.  Elabora  unha  definición  persoal  sobre  os  termos,  legal,  ético  e  moral.
Explica  publicamente  as  diferencias  entre  os  termos  coa  axuda  de  medios
audiovisuais.

2.3.1. Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común,
destino universal dos bens e subsidiariedade. Aplica a situacións concretas ditos
principios xustificando o pensamento social da Igrexa.

3.1.1. Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñecer a verdade
na filosofía, a teoloxía, a ciencia e a técnica. Distingue que aspectos da realidade
permite coñecer cada método.

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e conse-
cuencias de ditos conflitos. 

3.3.1. Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da
dignidade humana.

3.3.2. Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias que se deri-
van dun uso da ciencia sen referencia ética.

4.1.1. Coñece e respecta as características da vida monástica. Identifica a súa in-
fluencia na organización social e a vida laboral. 

4.1.2. Valora o traballo dos monxes por conservar a arte a a cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudio.

4.2.1. Estuda, analiza e define o concepto de cultura en diferentes épocas e con-
trástao co carácter antropolóxico da ensinanza da Igrexa. 

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material
audiovisual onde as compare criticamente.



   CSIEE
1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran as
relixións.

1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do ser
humano.

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo o lai-
cismo e as contrasta coa proposta de salvación que ofrecen as relixións.

2.2.1. Elabora unha definición persoal sobre os termos, legal, ético e moral. Expli-
ca publicamente as diferencias entre os termos coa axuda de medios audiovi-
suais.

2.3.1. Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común,
destino universal dos bens e subsidiariedade. Aplica a situacións concretas ditos
principios xustificando o pensamento social da Igrexa.

3.1.1. Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñecer a verdade
na filosofía, a teoloxía, a ciencia e a técnica. Distingue que aspectos da realidade
permite coñecer cada método.

3.2.1. Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do cos-
mos e distingue que non provén do caos ou o azar. 

4.1.2. Valora o traballo dos monxes por conservar a arte a a cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual no que se recolla a síntese do seu estudio.

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material
audiovisual onde as compare criticamente.

    CSC
1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación
e emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.

1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran as
relixións.

1.3.1.  Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade da
lei  para  fundamentar  a  dignidade humana.  Compara  con  textos  eclesiais  que
vinculan a dignidade do ser humano á súa condición de creatura.

1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando  conclusións,
comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan contra a dignidade do ser
humano.

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo o lai-
cismo e as contrasta coa proposta de salvación que ofrecen as relixións.

2.1.1. Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estuda a súa evolución
ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa.

2.2.1. Elabora unha definición persoal sobre os termos, legal, ético e moral. Expli-
ca publicamente as diferencias entre os termos coa axuda de medios audiovi-
suais.

2.3.1. Comprende e define con palabras persoais o significado de ben común,
destino universal dos bens e subsidiariedade. Aplica a situacións concretas ditos
principios xustificando o pensamento social da Igrexa.

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e conse-
cuencias de ditos conflitos. 

3.3.1. Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da
dignidade humana.

3.3.2. Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias que se deri-
van dun uso da ciencia sen referencia ética.

4.1.1. Coñece e respecta as características da vida monástica. Identifica a súa in-
fluencia na organización social e a vida laboral. 

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora un material
audiovisual onde as compare criticamente.



d) Criterios de superación da materia de Relixión Católica de Primeiro de Bacharelato

d.1.- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Relixión Católica. Primeiro Bacharelato

Competencias clave

BLOQUE I

1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de
comunicación e emite xuízos de valor sobre a necesidade de senti-
do. (5%)

CCL, CD, CAA, CSC, CCEC

1.2.1.  Identifica  e  diferencia  a  diversidade  de respostas  salvíficas
que mostran as relixións. (5%)

CCL,  CD,  CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC

1.3.1.  Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a
incapacidade da lei para fundamentar a dignidade humana. Compara
con textos eclesiais que vinculan a dignidade do ser humano á súa
condición de creatura. (5%)

CCL, CD, CAA, CSC, CCEC

1.3.2.  Investiga,  obtén  datos  estatísticos  e  analiza  sacando
conclusións, comportamentos dos xóvenes que defenden ou atentan
contra a dignidade do ser humano. (5%)

CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosti-
cismo o laicismo e as contrasta coa proposta de salvación que ofre-
cen as relixións. (5%)

CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC

BLOQUE II

2.1.1. Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estuda a
súa evolución ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina
social da Igrexa. (8%)

CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC,
CCEC

2.2.1. Elabora unha definición persoal sobre os termos, legal, ético e
moral.  Explica  publicamente  as  diferencias  entre  os  termos  coa
axuda de medios audiovisuais. (9%)

CCL,  CD,  CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC

2.3.1. Comprende e define con palabras persoais o significado de
ben común, destino universal dos bens e subsidiariedade. Aplica a
situacións  concretas  ditos  principios  xustificando  o  pensamento
social da Igrexa. (8%)

CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC

BLOQUE III

3.1.1. Identifica, a través de fontes, os diferentes métodos de coñe-
cer a verdade na filosofía, a teoloxía, a ciencia e a técnica. Distingue
que aspectos da realidade permite coñecer cada método. (5%)

CCL,  CMCCT,  CAA,  CSIEE,
CCEC

3.2.1. Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe
divina do cosmos e distingue que non provén do caos ou o azar.
(5%)

CCL, CMCCT, CAA, CSIEE

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso
de Galileo, Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoada-
mente as causas e consecuencias de ditos conflitos. (5%)

CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC,
CCEC

3.3.1. Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do re-
coñecemento da dignidade humana. (5%)

CCL, CAA, CSC, CCEC

3.3.2. Analiza casos e debate de maneira razoada as consecuencias
que se derivan dun uso da ciencia sen referencia ética. (5%)

CCL, CMCCT, CAA, CSC, CCEC

BLOQUE IV

4.1.1.  Coñece  e  respecta  as  características  da  vida  monástica.
Identifica a súa influencia na organización social  e a vida laboral.
(7%)

CCL, CAA, CSC, CCEC

4.1.2. Valora o traballo dos monxes por conservar a arte a a cultura
grecolatina, elaborando un material audiovisual no que se recolla a
síntese do seu estudio. (6%)

CCL, CD, CAA, CSIEE, CCEC

4.2.1. Estuda, analiza e define o concepto de cultura en diferentes
épocas e contrástao co carácter antropolóxico da ensinanza da Igre-

CCL, CAA, CCEC



xa. (6%)

4.2.2. Identifica os elementos propios de diversas culturas e elabora
un material audiovisual onde as compare criticamente. (6%)

CCL,  CD,  CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC

d.2.- Criterios xerais

Criterios xerais

1. Traballo autónomo
(na aula e outros espazos)

(20%)

Realización sen axuda externa.
Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
Orde e limpeza na presentación.
Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
Emprego de esquemas.
Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
Valoración do traballo na clase e na casa.
Creatividade.

2. Probas orais e escritas

(20%)

Valoración da aprendizaxe dos contidos.
Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.
Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha

actividade.
Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
Caligrafía adecuada.
Tempo de realización.
Destrezas.
Coherencia e adecuación.

3. Actividades TIC

(10%)

Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar

información sinxela ou para resolver unha actividade.
Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
Grao de elaboración da resposta.
Interese e motivación.
Destrezas.
Capacidade de sintetizar  e  seleccionar  de forma crítica  contidos  de

Internet.

4. Participación e 
seguimento das clases

(20%)

Nivel e adecuación das intervencións.
Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
Uso de vocabulario adecuado.
Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal

(10%)

Capacidade de traballar de forma colaborativa.
Comunicación adecuada cos compañeiros.
Resolución de conflitos.
Interese e motivación.
Iniciativa.
Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6. Arquivo de traballo 
individual

(20%)

Presentación clara e ordenada.
Actualización.
Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.



e) Criterios de recuperación

Recuperación dunha avaliación

— Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos que estableza o
profesor/a.

—  No caso de que non se superase algunha recuperación, proporase unha proba final escrita
sobre contidos da avaliación ou as avaliacións en cuestión.

— Valorarase a presentación dun dossier de traballo con actividades referidas aos contidos míni-
mos do curso.

f) Metodoloxía

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación, e
tamén  debe  subliñar  a  relación  dos  aspectos  teóricos  das  materias  coas  súas  aplicacións
prácticas.
En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica
estea  fortemente  condicionada  polo  compoñente  epistemolóxico  de  cada  materia  e  polas
esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.
Ademais,  a  finalidade propedéutica  e orientadora da etapa esixe  o traballo  con metodoloxías
específicas e que estas comporten un importante grado de rigor científico e de desenvolvemento
de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).

f.1.- Criterios metodolóxicos.

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Relixión Católica elaborouse de
acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas
de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

-  Actividade:  fomentar  a  participación  do  alumnado  na  dinámica  xeral  do  aula,  combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, suscitando a
interrelación entre os contidos de Relixión Católica cos doutras disciplinas.

-  Rigor  científico  e  desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel  (analíticas,
explicativas e interpretativas).

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación á contorna, co fin



de  asegurar  a  funcionalidade  das  aprendizaxes  en  dous  sentidos:  o  desenvolvemento  de
capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá.

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.

f.1.- Estratexias metodolóxicas.

A normativa educativa derivada da LOMCE define metodoloxía didáctica como:  «conxunto de
estratexias,  procedementos  e  accións  organizadas  e  planificadas  polo  profesorado,  de  xeito
consciente e reflexiva,  coa finalidade de posibilitar  a aprendizaxe do alumnado e o logro dos
obxectivos suscitados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro).  
Neste sentido, a materia de Relixión Católica utilizará unha metodoloxía centrada na persoa, que
respectará os seguintes principios:
+ Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza crave na elaboración da planificación, a
elaboración  e  implementación  de  actividades  de  aula  axustadas  ao  grupo  concreto  que  está
ensinando,  así  como á avaliación do proceso.  A súa formación e a  súa responsabilidade no
acompañamento do proceso de crecemento do estudante resulta, polo tanto, fundamental á hora
de garantir o éxito do proceso de aprendizaxe.
+ Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respectando o desenvolvemento
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada na persoa, permite combinar de xeito
adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e
visual cos aspectos conceptuais.
+ Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os estudantes son
iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas estratexias. A atención á
diversidad e o desenvolvemento da inclusión comeza na asunción deste principio fundamental.
+ Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes están ao servizo da formación
humana.  A materia  de  relixión,  desde a  súa clave  personalizadora,  require  que todo  tipo  de
aprendizaxes, instrumentais, cognitivos, actitudinais, socio afectivos non sexan considerados fin
en  si  mesmo  senón  que  estean  ao  servizo  da  formación  integral  do  ser  humano.
+  Respecto  pola  curiosidade  e  inquietudes  dos  estudantes.  Consideración  dos  intereses  e
expectativas dos estudantes así como dos coñecementos previos, de maneira que se garanta
unha aprendizaxe significativa.
+ Seguimiento dos criterios de avaliación educativa. Para facilitar o cumprimento destes principios
metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, global e formativa ao longo do proceso de
ensino e aprendizaxe; e sumativa ao final do proceso, de maneira que se avalíe o nivel de logro
alcanzado. A avaliación obxectiva garante unha valoración adecuada da dedicación, esforzo e
rendemento de todos os estudantes.
+  Desenvolvemento  da  aprendizaxe  en  equipo  e/ou  cooperativo.  O  estudo  e  reflexión  do
cristianismo,  pola  súa  intrínseca  dimensión  comunitaria,  é  unha  materia  adecuada  para
desenvolver o traballo en equipo e a aprendizaxe cooperativa.
+ Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos. O ensino da relixión promove a utilización da
tecnoloxía da información e a comunicación non só dun xeito instrumental,  que resulte útil  ao
estudante na procura de información ou na resolución de problemas suscitados na clase, senón
procurando a  súa integración na  vida do  suxeito  e  o  seu uso  ético.  As  redes sociais  ou as
ferramentas  de  construción  e  manipulación  de  imaxes,  por  exemplo,  son  instrumentos  que
permiten novas formas de expresión da cultura e a identidade persoal que hai que aprender a
dominar.



CURSO: 2º DE BACHARELATO

a) Organización e secuenciación dos Contidos,  Criterios de avaliación e Estándares de
aprendizaxe avaliables de Relixión Católica en relación coas distintas unidades da progra-
mación de Segundo de Bacharelato:

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1 e 2
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque I. Antropoloxía cristiá
Unidade  1:  O  descubrimento
máis importante.
-  A orixe do concepto de  «per-
soa».
-  Definición de persoa.
-  Ser persoa.
- O personalismo como corrente
de pensamento a favor  da per-
soa humana.

Unidade 1
1. Recoñecer e apreciar o carác-
ter sexuado da persoa e a súa
importancia para construír a súa
identidade.

Unidade 1
1.1.1.  Comprende  e  respecta  o
significado  bíblico  da  afirmación
«home e muller os creou». (CCL,
CMCCT, CD,  CAA,  CSC, CSIEE,
CCEC)
1.1.2. Valora a diversidade sexual
segundo a proposta cristiá. (CCL,
CMCCT, CD,  CAA,  CSC, CSIEE,
CCEC)
1.1.3. Adopta unha postura crítica
ante propostas culturais contrarias
á  afirmación  bíblica.  (CCL,  CM-
CCT,  CD,  CAA,  CSC,  CSIEE,
CCEC)

Unidade  2:  Ser  persoa,  para
que?.
- A importancia da dignidade do
ser humano e a súa desprotec-
ción.
-  O mundo actual  e  a  cuestión
bioética.
-  As  diversas  incomprensións
actuais respecto á vida.
- Vida e dignidade, dúas realida-
des inseparables.

Unidade 2
2.  Comprender  e  respectar  os
principios fundamentais da Igre-
xa respecto á vida.

Unidade 2
1.2.1. Coñece e explica os diferen-
tes problemas bioéticos relaciona-
dos coa orixe, o desenrolo e o final
da vida. (CCL, CAA, CSC, CSIEE,
CCEC)
1.2.2  Posúe  argumentos  para
defender  ou  dar  razóns  desa
posición  cristiá  ante  situacións
reais ou supostas que se propoñen
en  clase.  (CCL,  CAA,  CSC,
SSIEE, CCEC)
1.2.3.   Explica  a  razón  profunda
que ten a  Igrexa para  considerar
fundamental  o  respecto  á  vida.
(CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 3 e 4
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque II. Doutrina social da Igrexa
Unidade  3:  Un  camiño  por
onde transitar: a DSI.
-  A  DSI,  a  persoa  e  os  seus
dereitos.
-  A DSI e a vida.
-  A DSI e o traballo.
-  A  DSI  e  as  relacións
internacionais.
-  A DSI e a economía.
- A DSI, guía do actuar cristián.

Unidade 3
1.  Recoñecer  e  apreciar  o
cambio que a doutrina Social da
Igrexa  outorga  á  persoa  e  á
vida.
2.  Deducir as  consecuencias
que implica a doutrina Social da
Igrexa  no  traballo,  as  relacións
internacionais e a economía.

Unidade 3
2.1.1.  Propón  proxectos  ou
solucións  que  poderían levarse a
cabo  nas  políticas  nacionais  ou
internacionais para facer o mundo
máis humano. (CCL, CMCCT, CD,
CAA, CSC, CCEC)

2.1.2. Entende, valora e coñece o
papel dos cristiáns na vida pública.
(CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC,
CCEC)

2.1.3. Adopta unha postura crítica
e  respectuosa  ante  as  diferentes
opcións  políticas.  (CCL,  CMCCT,
CD, CAA, CSC, CCEC)

2.2.1. descobre, valora e xustifica



o sentido humanizador que ten o
traballo.  (CCL,  CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

2.2.2.  Entende  o  papel  da
economía  e adopta  unha postura
crítica  ante  os  diversos  modelos
económicos.  (CCL,  CD,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

2.2.3. Valora todos os intentos que
se fomenten sobre o  diálogo e o
respecto para alcanzar a paz e a
cooperación.  (CCL,  CD,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

Bloque III. Relación entre a razón, a ciencia e a fe

Unidade 4: Humanizar a cien-
cia e a técnica.
-  Un  mundo  de  ciencia  e  de
técnica.
-  Os límites da ciencia.
- Aportacións dos investigadores
cristiáns á ciencia e á técnica no
contexto actual.

Unidade 4
1. Recoñecer o valor social das
aportacións realizadas polos in-
vestigadores cristiáns.

Unidade 4
3.1.1. Selecciona, estuda e expón
a  biografía  dun  investigador
cristián  resaltando  as  súas
aportacións ao ámbito da ciencia e
a  técnica.  (CCL,  CMCCT,  CD,
CAA, CSC, CCEC)
3.1.2. Coñece e valora o aprecio e
o  recoñecemento  da  Igrexa  pola
ciencia.  (CCL, CMCCT, CD, CAA,
CSC, CCEC)
3.1.3. Coñece e valora o aprecio e
o  recoñecemento  da  Igrexa  pola
tecnoloxía.   (CCL,  CMCCT,  CD,
CAA, CSC, CCEC)



TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 5 e 6
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque IV. A Igrexa xeradora de cultura ao longo da  historia

Unidade 5: Eu teño dereitos.
-   A  acción  evanxelizadora  da
Igrexa e a promoción dos derei-
tos humanos.

Unidade 5
1.  Recoñecer os esforzos que a
Igrexa  realizou  ao  longo  dos
séculos para que se respecte a
dignidade  do  ser  humano  e  os
seus dereitos.

Unidade 5
4.1.1  Nomea e explica situacións
históricas  nas  que  a  Igrexa
defendeu  con  radicalidade  ao
home  e  xustifica  a  elección
realizada. (CCL, CD, CAA, CSIEE,
CCEC)
4.1.2.  Coñece  e  acepta  as
limitacións  existentes  na
Declaración Universal dos dereitos
Humanos.  (CCL,  CD,  CAA,
CSIEE, CCEC)
4.1.3.  Esfórzase  por  levar  á
práctica no seu ambiente cotián os
DDHH  reforzándoos  cun
coñecemento práctico do evanxeo.
(CCL, CD, CAA, CSIEE, CCEC)

Unidade 6: A fe.
- A expresión da fe xera beleza a
través da arte.

Unidade 6
2.  Comprender  que  algunhas
creacións  culturais  son  expre-
sión da fe.

Unidade 6
4.2.1.  Selecciona  obras  de  arte,
investiga sobre o autor e descobre
o  seu  sentido  relixioso.
Confecciona  un  material  creativo
que  permita  coñecer  a  eses
artistas.  (CCL,  CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)
4.2.2. Entende e valora a relación
existente  entre  arte  e  fe.  (CCL,
CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)
4.2.3. Analiza e valora a presencia
dos temas relixiosos e sociais no
cine.  (CCL,  CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)



b) Criterios de cualificación (Rúbricas):

PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I, Unidades 1 e 2
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
1.1.1.  Comprende  e
respecta  o  significado
bíblico  da  afirmación
«home e muller os cre-
ou».  (CCL,  CMCCT,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Segue con axuda un
esquema  de
intervención
elaborado
previamente  para
explicar a afirmación
“home  e  muller  os
creou”. 

Comenta  oralmente
con  respecto  os
escritos  alleos  no
intercambio  de
opinións   sobre  a
afirmación  “home  e
muller os creou”.  

Anticipa  á  súa
audiencia  o  contido,
elaborando  unha
definición  persoal
sobre  a  afirmación
“home  e  muller  os
creou”.  

Selecciona  o  nivel  de
especificación  máis
adecuado  para  o  seu
discurso   -conducindo
cun  léxico
especializado-   e
expresándose
persoalmente  sobre a
afirmación  “home  e
muller os creou”.  

1.1.2.  Valora  a
diversidade  sexual
segundo  a  proposta
cristiá.  (CCL,  CMCCT,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Non amosa respecto
polas  diferentes
opcións sexuais, nin
valora a diversidade
e  as  opcións
persoais.

Amosa respecto  con
axuda  pola
diversidade  sexual
segundo  a  proposta
cristiá

Amosa  respecto
pola  diversidade
sexual  segundo  a
proposta  cristiá  e
valora  as  distintas
opcións e opinións.

Amosa respecto   pola
diversidade  sexual
segundo  a  proposta
cristiá,valora  as
distintas  opcións  e
opinións  e  ten  unha
actitude acolledora.

1.1.3.  Adopta  unha
postura  crítica  ante
propostas  culturais
contrarias á afirmación
bíblica.  (CCL, CMCCT,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

Adopta  unha
postura  moi
pechada  e  sen
diálogo  sostendo
propostas  culturais
contrarias  á
afirmación bíblica.

É  quen  de  adoptar,
con  axuda  e
indicacións  precisas,
unha  postura  crítica
ante  propostas
culturais  contrarias á
afirmación bíblica.   

É  quen  de  adoptar
unha  postura  crítica
ante  propostas
culturais  contrarias á
afirmación bíblica.  

Adopta  sen  atrancos
unha  postura  crítica
ante  propostas
culturais  contrarias  á
afirmación  bíblica  e
sabe  explicala  e
compartila co resto do
alumnado.

1.2.1. Coñece e explica
os  diferentes  proble-
mas  bioéticos  relacio-
nados coa orixe, o de-
senrolo  e  o  final  da
vida. (CCL, CAA, CSC,
CSIEE, CCEC)

Non  usa  un  léxico
específico nin ordea
cunha  estrutura  de
argumentos  ao
escribir   sobre  os
diferentes
problemas  bioéticos
relacionados  coa
orixe, o desenrolo e
o final da vida. 

Articula  con
marcadores  textuais
variados,  cun  léxico
preciso  e  usa  con
propiedade locucións
e  frases  feitas  ao
escribir   sobre   os
diferentes  problemas
bioéticos
relacionados  coa
orixe, o desenrolo e o
final da vida. 

Informándose
previamente  con
rigor  sobre  os
diferentes  problemas
bioéticos
relacionados  coa
orixe, o desenrolo e o
final  da  vida  escribe
con claridade e orde
as  secuencias
temporais  dos
sucesos  observados,
seguindo  para  iso
modelos  de  distintos
xéneros  como  o
xornalístico  ou  o
narrativo,  e
escribindo  varias
alternativas  para
asegurarse  do  seu
sentido.

Utiliza  os  diversos
procedementos  de
citas  para  distinguir  o
texto propio do alleo e
escribe  de  maneira
razoada  as
consecuencias  que se
derivan  dos diferentes
problemas  bioéticos
relacionados coa orixe,
o  desenrolo  e  o  final
da vida. 
        

1.2.2  Posúe  argumen-
tos  para  defender  ou
dar  razóns  desa  posi-
ción  cristiá  ante  situa-
cións reais ou supostas
que  se  propoñen  en
clase.  (CCL,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

Desvíase  e  non
retoma  o  fío  do
discurso   para
defender  ou  dar
razóns,  dende  a
posición  cristián,
ante situacións reais
ou supostas que se
propoñen na clase.

Posúe  argumentos
para defender ou dar
razóns,  dende  a
posición cristián, ante
situacións  reais  ou
supostas  que  se
propoñen na clase.

Expresa  con
concisión  xuízos  de
valor  e  posúe
argumentos  para
defender  ou  dar
razóns,  dende  a
posición cristián, ante
situacións  reais  ou
supostas  que  se
propoñen na clase e
nos  medios  de
comunicación,
marcando  con
claridade  as
transicións  entre  as
partes  e  logrando  a

Define  con  palabras
persoais,  respectando
o  tempo  que precisan
as  outras  persoas  na
exposición  dos  seus
argumentos,  dando
razóns,  dende  a
posición  cristián,  ante
situacións  reais  ou
supostas  que  se
propoñen  na  clase  e
nos  medios  de
comunicación,elixindo
o mellor momento para
facer  uso  da  súa
quenda de palabra con



PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I, Unidades 1 e 2
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
complicidade  do
público  para  usar
coloquialismos  ou
expresións  informais
para  facerse
entender. 

concisión. 

1.2.3.  Explica a razón
profunda  que  ten  a
Igrexa para considerar
fundamental o respecto
á  vida.  (CCL,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

Non amosa interese
nin respecto sobre a
razón  profunda  que
ten  a  Igrexa  para
considerar
fundamental  o
respecto á vida.  

Explica con  axuda  a
razón  profunda  que
ten  a  Igrexa  para
considerar
fundamental  o
respecto á vida.

Explica  e respecta a
razón  profunda  que
ten  a  Igrexa  para
considerar
fundamental  o
respecto á vida.

Explica con exactitude
e  respecta  a  razón
profunda  que  ten  a
Igrexa para considerar
fundamental  o
respecto  á  vida,  e
pode  explicala
argumentadamente.

SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II e III, Unidades 3 e 4
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
2.1.1.  Propón
proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  ou
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.  (CCL,
CMCCT,  CD,  CAA,
CSC, CCEC)

Redacta  por  escrito
sen coherencia  só  o
evidente,  e  a  pesar
de  darlle  pautas,  un
proxecto  que
podería  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.          

Describe  por  escrito
de  forma  básica,
pero  clara  un
proxecto  ou  solución
que poderían levarse
a  cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.  

Relaciona  e  escribe
de  forma  coherente
propoñendo  dous
proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.

Relaciona  por  escrito
con  argumentos
apropiados propoñendo
tres  proxectos  ou
solucións que poderían
levarse  a  cabo  nas
políticas  nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.          

2.1.2.  Entende,
valora  e  coñece  o
papel  dos  cristiáns
na  vida  pública.
(CCL,  CMCCT,  CD,
CAA, CSC, CCEC)

Logo  de  ver  un
fragmento de película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica  sen
destacar  o  seu
significado,  identifica
a  súa  influencia  na
organización social e
na vida laboral.

Logo  de  ver  un
fragmento de película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica
destacando  o  seu
significado  identifica
a  súa  influencia  na
organización social e
na vida laboral.

Logo  de  ver  un
fragmento de película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica, reproduce
con outra expresión a
súa  influencia  na
organización social e
na vida laboral.

Logo  de  ver  un
fragmento  de  película
ou  un  vídeo,
comprendendo  os
trazos  da  vida
monástica,  expón
creativamente  a  súa
influencia  na
organización  social  e
na vida laboral.

2.1.3.  Adopta  unha
postura  crítica  e
respectuosa  ante  as
diferentes  opcións
políticas.  (CCL,
CMCCT,  CD,  CAA,
CSC, CCEC)

Amosa actitudes non
respectuosas  e
pechadas  ante  as
diferentes  opcións
políticas.

Adopta unha postura
crítica  ante  as
diferentes  opcións
políticas,  pero  ás
veces  non  o
suficientemente
respectuosa.

Adopta unha postura
crítica e respectuosa
ante  as  diferentes
opcións políticas.

Adopta  unha  postura
crítica  e  respectuosa
ante  as  diferentes
opcións  políticas.  É
quen de debater  e  ser
conciliador  entre  as
diferentes ideas.

2.2.1.  Descobre,  va-
lora e xustifica o sen-
tido  humanizador
que  ten  o  traballo.
(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

Con  axuda  distingue
sen  destacar,  a
través  de  fontes
orais,  os  diferentes
métodos  de  coñecer
o  sentido
humanizador que ten
o traballo.

A través de diversas
fontes  orais  e
audiovisuais,
comparándoas  entre
si  con  exemplos
sinxelos,    identifica
aspectos  da
realidade  nos  que
descobre  o  sentido
humanizador que ten
o traballo. 

Identifica, a través de
fontes  orais  da
sociedade  actual  e
pasada
comparándoas  con
analoxías,  os
diferentes   aspectos
da realidade nos que
descobre  e  valora  o
sentido  humanizador
que ten o traballo.

Identifica,  a  través  de
fontes  orais
comparándoas  con
analoxías e con outras
fontes,   os  diferentes
aspectos  da  realidade
nos  que  descobre,
valora  e  xustifica  o
sentido  humanizador
que ten o traballo.

2.2.2.  Entende  o
papel da economía e

Precisa  axuda  para
empregar  destrezas
de pensamento como

Persiste nunha tarefa
que require reflexión,
manexa  a

Analiza  os  factores
que facilitan e limitan
a  súa  aprendizaxe

Planifica  e  guía  o  seu
pensamento  aplicando
as habilidades persoais
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adopta unha postura
crítica  ante  os
diversos  modelos
económicos.  (CCL,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC)

comparar  e
contrastar,  clasificar,
predicir,  xerar
posibilidades,
analizar  causas  e
efectos, e avanzar na
aprendizaxe
autónoma   sobre  o
criterio  ético   que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.

impulsividade  na
toma  de  decisións,
expoñendo  novas
cuestións de maneira
creativa   na  súa
propia aprendizaxe e
propón  proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.   

como  coñecementos
previos,
capacidades,
personalidade, 
recompilando  para
iso  evidencias  que
documentan  a  súa
propia  aprendizaxe
sobre   proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.

e  ferramentas  que  ten
dispoñibles sobre a súa
propia  aprendizaxe
para lograr un resultado
satisfactorio  e  así
aprende,  acepta  e
respecta  que o  criterio
ético  nace  do
recoñecemento  da
dignidade humana.

2.2.3.  Valora  todos
os intentos que se fo-
menten  sobre  o  diá-
logo  e  o  respecto
para  alcanzar  a  paz
e  a  cooperación.
(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

Non  favorece  o
traballo  colectivo  ao
mostrar  condutas
negativas    para
defender  ou  dar
razóns,  dende  a
posición cristián, ante
situacións  reais  ou
supostas  que  se
propoñen na clase.

Valora  as  achegas
das  persoas  na
cooperación
atendendo  ás  súas
necesidades   para
traballar en grupo  na
identificación   de
razóns,  dende  a
posición cristián, ante
situacións  reais  ou
supostas  que  se
propoñen na clase.

Participa  en
estratexias  de
negociación,
conciliación  ou
mediación,
autorregulándose  na
xestión de conflitos e
nas  situacións  de
confrontación  para
traballar en grupo  na
identificación  e
diferenciación, dende
a  posición  cristián,
ante  situacións  reais
ou  supostas  que  se
propoñen na clase.

Guiando  as  súas
interaccións  desde  a
defensa  crítica  dos
valores  da  cultura  de
paz,  da  convivencia
positiva,  dos  principios
democráticos  e  dos
dereitos  humanos,
traballa  en  grupo   na
identificación,
diferenciación   e
argumentación,  dende
a  posición  cristián,
ante situacións reais ou
supostas  que  se
propoñen na clase.

3.1.1.  Selecciona,
estuda  e  expón  a
biografía  dun
investigador  cristián
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito
da  ciencia  e  a
técnica.  (CCL,
CMCCT,  CD,  CAA,
CSC, CCEC)

Investiga  cometendo
erros  de
interpretación,   a
biografía  dun
investigador  cristián,
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito
da  ciencia  e  da
técnica.  

Selecciona  e  estuda
a  biografía  dun
investigador  cristián,
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito
da  ciencia  e  da
técnica.  

Selecciona, estuda e
expón  a  biografía
dun  investigador
cristián,  resaltando
as  súas  achegas  ao
ámbito  da  ciencia  e
da  técnica,
simplificando  a  súa
estrutura  sintáctica
para  lograr  unha
comprensión  máis
eficaz.

Selecciona,  estuda,
expón  e  interpreta  a
biografía  dun
investigador  cristián,
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito  da
ciencia  e  da  técnica,
reconstruíndo  as
informacións  implícitas
a  partir  da  análise  do
seu  contexto  e  dos
aspectos  lingüísticos  e
conceptuais. 

3.1.2. Coñece e valo-
ra o aprecio e o re-
coñecemento  da
Igrexa  pola  ciencia.
(CCL,  CMCCT,  CD,
CAA, CSC, CCEC)

Na  súa  propia
aprendizaxe  precisa
pautas  para  tomar
decisións,  aclarar
suposicións,
determinar  a
fiabilidade das ideas,
reflexionar  sobre  as
partes e o todo,   ao
seleccionar  a
biografía  dun
investigador  cristián,
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito
da  ciencia  e  da
técnica.

Actúa  de  maneira
flexible  e
independente  e
asume  riscos
responsables  ao
seleccionar  a
biografía  dun
investigador  cristián,
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito
da  ciencia  e  da
técnica.  

Revisa  o  seu  estilo
de  aprendizaxe,
motivación, hábitos e
estilo de pensamento
para  reaxustar  a
selección  e  estudo
dun  investigador
cristián,  resaltando
as  súas  achegas  ao
ámbito  da  ciencia  e
da técnica. 

Combina  hábitos  da
mente,  destrezas  de
pensamento  e
estratexias de reflexión
ao  seleccionar  e
expoñer  o  estudo  dun
investigador  cristián,
resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito  da
ciencia e da técnica.  

3.1.3. Coñece e valo-
ra o aprecio e o re-
coñecemento  da
Igrexa  pola  tecnolo-
xía.   (CCL, CMCCT,
CD,  CAA,  CSC,
CCEC)

Na súa propia apren-
dizaxe  precisa  pau-
tas  para  tomar  deci-
sións, aclarar suposi-
cións, determinar a fi-
abilidade  das  ideas,
reflexionar  sobre  as

Actúa de maneira fle-
xible  e independente
e  asume  riscos  res-
ponsables  ao  selec-
cionar  a  biografía
dun investigador cris-
tián,  resaltando  as

Revisa  o  seu  estilo
de aprendizaxe, moti-
vación, hábitos e es-
tilo  de  pensamento
para  reaxustar  a  se-
lección e estudo dun
investigador  cristián,

Combina  hábitos  da
mente,  destrezas  de
pensamento  e  estrate-
xias de reflexión  ao se-
leccionar  e  expoñer  o
estudo dun investigador
cristián,  resaltando  as
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partes e o todo,   ao
seleccionar a biogra-
fía  dun  investigador
cristián,  resaltando
as  súas  achegas  ao
ámbito  da  ciencia  e
da técnica.

súas achegas ao ám-
bito  da  ciencia  e  da
técnica.  

resaltando  as  súas
achegas  ao  ámbito
da ciencia e da técni-
ca. 

súas achegas ao ámbi-
to da ciencia e da técni-
ca.  

TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 5 e 6
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
4.1.1   Nomea  e
explica  situacións
históricas  nas  que a
Igrexa  defendeu  con
radicalidade ao home
e xustifica a elección
realizada.  (CCL, CD,
CAA, CSIEE, CCEC)

Cualifica  con  pouca
variedade  de  léxico
as  situacións
históricas  nas  que a
Igrexa  defendeu  con
radicalidade  ao  ser
humano  e  non  as
contrasta  con  outras
situacións.

Cualifica  con
vocabulario
coherente,
demostrando  que
entendeu textos,   as
situacións  históricas
nas  que  a  Igrexa
defendeu  con
radicalidade  ao  ser
humano
contrastándoas  con
outras situacións.

Cualifica  con
vocabulario  técnico,
seleccionando  textos
de  situacións
históricas  nas  que  a
Igrexa  defendeu  con
radicalidade  ao  ser
humano e xustifica a
elección realizada.

Cualifica  textos  con
vocabulario  específico
facendo  notar
semellanzas  e
diferenzas    de
situacións  históricas
nas  que  a  Igrexa
defendeu  con
radicalidade  ao  ser
humano  e  xustifica  a
elección realizada.

4.1.2.  Coñece  e
acepta as limitacións
existentes  na
Declaración
Universal  dos
Dereitos  Humanos.
(CCL,  CD,  CAA,
CSIEE, CCEC)

Despois  de  ler  a
Declaración  no
amosa  interese  por
ela  nin  por  coñecer
as  limitacións
existentes.

Despois  de  ler  a
Declaración  amosa
interese por ela e por
coñecer  as
limitacións
existentes,  pero
precisa  de  moita
axuda.

Despois  de  ler  a
Declaración  amosa
interese por ela e por
coñecer  as
limitacións
existentes.

Amosa  interese  por
coñecer  a  Declaración
Universal  dos  Dereitos
Humanos  e  as  súas
limitacións. Recoñece o
seu  valor  e  o  seu
contexto histórico.

4.1.3.  Esfórzase  por
levar  á  práctica  no
seu  ambiente  cotián
os  DDHH
reforzándoos  cun
coñecemento
práctico do evanxeo.
(CCL,  CD,  CAA,
CSIEE, CCEC)

Non  axuda  a  que  o
grupo  teña  mellores
resultados  cando
este  se  propón
proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.

Aplicando  situacións
de  cooperación  e
estratexias  de
cohesión  interna
elabora  en  grupo un
material  audiovisual
no  que  se  propón
proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.          

Comparte  no  grupo
os elementos propios
de diversas  culturas,
comparándoas
criticamente,  e
participa activamente
elaborando  un
material  audiovisual
colectivo  no  que  se
propón  proxectos  ou
solucións  que
poderían  levarse  a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano.        

Coopera  con
estratexias de cohesión
interna  fortalecendo  o
grupo  para  xerar  un
ambiente  emocional
máis seguro e propicio
no  desenvolvemento
das  persoas  ao
elaborar  un  material
audiovisual  colectivo
onde  compara
criticamente  elementos
propios  de  diversas
culturas   propoñendo
proxectos  ou  solucións
que poderían levarse a
cabo  nas  políticas
nacionais  e
internacionais  para
facer  o  mundo  máis
humano. 

4.2.1.  Selecciona
obras  de  arte,
investiga  sobre  o
autor  e  descobre   o
seu sentido relixioso.
Confecciona  un
material creativo que
permita  coñecer  a
eses  artistas.  (CCL,
CD,  CAA,  CSC,
SIEP, CEC)

Non é quen de facer
unha  selección
axeitada de obras de
arte nin de discernir o
seu sentido relixioso.
O  material  que
elabora é deficiente.

Selecciona,  con
grande axuda e guía
axeitada,  unha
selección  de  obras
de  arte.  Comprende
con  dificultades  a
simboloxía relixiosa e
elabora con axuda un
material  non
excesivamente
creativo.

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

Sen  dificultade
selecciona  obras  de
arte,  investiga  sobre  o
autor e descobre  o seu
sentido  relixioso.
Confecciona  un
material  creativo  e
atractivo  que  permite
coñecer a eses artistas.

4.2.2.  Entende  e Logo  de  presentarlle Logo  de  presentarlle Logo  de  presentarlle Logo  de  presentarlle
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ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
AVALIABLES

NIVEIS DE DESEMPEÑO
1

Pouco adecuado
2

Adecuado
3

Moi adecuado
4

Excelente
valora  a  relación
existente entre arte e
fe.  (CCL,  CD,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

distintas  obras
mostra  que  as
comprendeu
deficientemente  pois
non   defende  de
forma  razoada  a
influencia  da  fe  na
arte.

distintas  obras
mostra  que  as
comprendeu
defendendo de forma
razoada  a  influencia
da fe na arte.

distintas  obras
mostra  que  as
comprendeu
defendendo de forma
razoada  a  influencia
da  fe  na  arte,  no
pensamento  e  nos
costumes. 

distintas  obras  mostra
que  as  comprendeu
defendendo  de  forma
razoada a influencia da
fe  na  arte,  no
pensamento,  nos
costumes  e  na
educación.

4.2.3. Analiza e valo-
ra  a  presencia  dos
temas  relixiosos  e
sociais  no  cine.
(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CSIEE, CCEC)

Logo de ver distintos
fragmentos  de
películas destacadas,
non  é  quen  de
analizar  nin  valorar
os temas relixiosos e
sociais presentes.

Logo de ver distintos
fragmentos  de
películas destacadas,
é quen de analizar e
valorar,  con  moita
axuda,  os  temas
relixiosos  e  sociais
presentes.

Logo de ver distintos
fragmentos  de
películas destacadas,
é quen de analizar e
valorar  os  temas
relixiosos  e  sociais
presentes.

Logo  de  ver  distintos
fragmentos de películas
destacadas,  é quen de
analizar  e  valorar,  sen
ningunha dificultade, os
temas  relixiosos  e
sociais  presentes.  Fai
unha  exposición
adecuada na aula.



c) Perfil competencial:

COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

CMCCT
1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

ESCRITOS:

- Actividades diarias 
por escrito.

- Presentacións 
escritas dentro dos 
traballos 
cooperativos.

- Tarefas escritas.

- Compleción dos 
mapas mentais de 
cada unidade.

- Respostas á 
avaliación 
competencial.

- Respostas escritas 
ás tarefas.

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

2.1.1. Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

2.1.2. Entende, valora e coñece o papel dos cristiáns na vida pública.

2.1.3. Adopta unha postura crítica e respectuosa ante as diferentes opcións po-
líticas.

2.2.1. descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os di-
versos modelos económicos. 

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

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltan-
do as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.

3.1.3. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola tecnoloxía. 

 CCL
1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

1.2.1.  Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa
orixe, o desenrolo e o final da vida.

1.2.2 Posúe argumentos para defender ou dar razóns desa posición cristiá ante
situacións reais ou supostas que se propoñen en clase. 

1.2.3.  Explica a razón profunda que ten a Igrexa para considerar fundamental o
respecto á vida. ORAIS:

- Participación en 
debates.

- Posta en común das 
cuestións xurdidas das
rutinas de pensamen-
to. 

- Exposición dos 
resultados das tarefas.

- Respostas orais ás 
cuestións expostas.

2.1.1. Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

2.1.2. Entende, valora e coñece o papel dos cristiáns na vida pública.

2.1.3. Adopta unha postura crítica e respectuosa ante as diferentes opcións po-
líticas.

2.2.1. descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os di-
versos modelos económicos. OBSERVACIÓN DI-

RECTA E SISTEMÁTI-
CA:

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



- Actitude cara aos 
compañeiros e com-
pañeiras nas activida-
des colaborativas.

- Participación nas ac-
tividades do día a día.

- Mostra de interese 
nas actividades 
voluntarias e na 
ampliación de 
coñecementos.

- Capacidade de 
reflexión amosada a 
partir dos testemuños.

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltan-
do as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.

3.1.3. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola tecnoloxía. 

4.1.1  Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con ra-
dicalidade ao home e xustifica a elección realizada. 

4.1.2. Coñece e acepta as limitacións existentes na Declaración Universal dos
dereitos Humanos.

4.1.3. Esfórzase por levar á práctica no seu ambiente cotián os DDHH reforzán-
doos cun coñecemento práctico do evanxeo.

4.2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre o autor e descobre  o seu senti-
do relixioso. Confecciona un material creativo que permita coñecer a eses artis-
tas.

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

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

  CAA
1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

1.2.1. Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa orixe,
o desenrolo e o final da vida.

1.2.2 Posúe argumentos para defender ou dar razóns desa posición cristiá ante
situacións reais ou supostas que se propoñen en clase. 

1.2.3.  Explica a razón profunda que ten a Igrexa para considerar fundamental o
respecto á vida.

2.1.1. Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

2.1.2. Entende, valora e coñece o papel dos cristiáns na vida pública.

2.1.3. Adopta unha postura crítica e respectuosa ante as diferentes opcións políti-
cas.

2.2.1. descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os diver-
sos modelos económicos. 

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

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando
as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.

3.1.3. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola tecnoloxía. 

4.1.1  Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con radi-
calidade ao home e xustifica a elección realizada. 

4.1.2. Coñece e acepta as limitacións existentes na Declaración Universal dos de-
reitos Humanos.

4.1.3. Esfórzase por levar á práctica no seu ambiente cotián os DDHH reforzándo-
os cun coñecemento práctico do evanxeo.

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



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

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

 
     CD

1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

2.1.1. Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

2.1.2. Entende, valora e coñece o papel dos cristiáns na vida pública.

2.1.3. Adopta unha postura crítica e respectuosa ante as diferentes opcións políti-
cas.

2.2.1. descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os diver-
sos modelos económicos. 

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

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando
as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.

3.1.3. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola tecnoloxía. 

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

4.1.2.  Coñece e acepta as limitacións existentes na Declaración Universal dos
dereitos Humanos.

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

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

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

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

  CCEC
1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

1.2.1. Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa orixe,
o desenrolo e o final da vida.

1.2.2 Posúe argumentos para defender ou dar razóns desa posición cristiá ante
situacións reais ou supostas que se propoñen en clase. 

1.2.3.  Explica a razón profunda que ten a Igrexa para considerar fundamental o
respecto á vida.

2.1.1. Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

2.1.2. Entende, valora e coñece o papel dos cristiáns na vida pública.

2.1.3. Adopta unha postura crítica e respectuosa ante as diferentes opcións políti-
cas.

2.2.1. descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os diver-
sos modelos económicos. 



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

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando
as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.

3.1.3. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola tecnoloxía. 

4.1.1  Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con radi-
calidade ao home e xustifica a elección realizada. 

4.1.3. Esfórzase por levar á práctica no seu ambiente cotián os DDHH reforzándo-
os cun coñecemento práctico do evanxeo.

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

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

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

   CSIEE
1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

1.2.1. Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa orixe,
o desenrolo e o final da vida.

1.2.2 Posúe argumentos para defender ou dar razóns desa posición cristiá ante
situacións reais ou supostas que se propoñen en clase. 

1.2.3.  Explica a razón profunda que ten a Igrexa para considerar fundamental o
respecto á vida.

4.1.1  Nomea e explica situacións históricas nas que a Igrexa defendeu con radi-
calidade ao home e xustifica a elección realizada. 

4.1.2.  Coñece e acepta as limitacións existentes na Declaración Universal dos
dereitos Humanos.

4.1.3. Esfórzase por levar á práctica no seu ambiente cotián os DDHH reforzándo-
os cun coñecemento práctico do evanxeo.

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

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

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

    CSC
1.1.1. Comprende e respecta o significado bíblico da afirmación «home e muller
os creou». 

1.1.2. Valora a diversidade sexual segundo a proposta cristiá. 

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

1.2.1. Coñece e explica os diferentes problemas bioéticos relacionados coa orixe,
o desenrolo e o final da vida.

1.2.2 Posúe argumentos para defender ou dar razóns desa posición cristiá ante
situacións reais ou supostas que se propoñen en clase. 

1.2.3.  Explica a razón profunda que ten a Igrexa para considerar fundamental o
respecto á vida.



2.1.1. Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas
nacionais ou internacionais para facer o mundo máis humano. 

2.1.2. Entende, valora e coñece o papel dos cristiáns na vida pública.

2.1.3. Adopta unha postura crítica e respectuosa ante as diferentes opcións políti-
cas.

2.2.1. descobre, valora e xustifica o sentido humanizador que ten o traballo.

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os diver-
sos modelos económicos. 

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

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando
as súas achegas ao ámbito da ciencia e a técnica. 

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.

3.1.3. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola tecnoloxía. 

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

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

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



d) Criterios de superación da materia de Relixión Católica de Segundo de Bacharelato

d.1.- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Relixión Católica. Segundo curso

Competencias clave

BLOQUE I

1.1. Argumenta a dignidade do ser humano con relación aos outros
seres vivos. (5%)

CCL, CAA, CSC

2.1. Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do
ser humano. (5%)

CCL, CSC, CSIEE

3.1. Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo ser
humano  con  independencia  das  capacidades  físicas,  cognitivas,
intelectuais, sociais etc. (5%)

CAA, CSE, CCEC

4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a
creación. (5%) CSC, CSIEE, CCEC

4.2.  Deseña  en  pequeno  grupo  un  plan  de  colaboración  co  seu
centro educativo no que se inclúan polo menos cinco necesidades e
as posibles solucións que o propio grupo levaría a cabo. (5%)

CMCCT, CSIEE

BLOQUE II

1.1.  Busca  e  elixe  persoaxes  significativos  do  pobo  de  Israel  e
identifica e analiza a resposta de fe neles. (5%)

CCL, CAA, CCEC

2.1. Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que se
revela. (4%)

CAA, CSIEE, CCEC

3.1.  Identifica,  clasifica e compara as características fundamentais
dos Libros Sagrados mostrando interese pola súa orixe divina. (4%)

CCL, CCEC

4.1. Le, localiza e esquematiza os criterios recollidos na Dei Verbum
ao redor da interpretación da Biblia valorándoos como necesarios.
(4%)

CCL, CSIEE

5.1. Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que
se comunica, e xustifica no grupo a selección dos textos. (4%)

CCL, CAA, CSC

5.2. Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sagrados
do autor divino e do autor humano. (4%)

CCL, CAA

BLOQUE III

1.1. Coñece e describe as características do Deus cristián. (5%) CCL, CCEC

1.2.  Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  trazos  das  divindades  das
relixións  politeístas  e  contrástaos  coas  características  do  Deus
cristián. (5%)

CCL, CD, CAA, CCEC

2.1. Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do
outro para alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. (5%)

CCL, CAA, CSC, CCEC

3.1.  Confecciona  materiais  onde  se  expresan  os  momentos
relevantes da historia salvífica e relaciónaos coas verdades de fe
formuladas no Credo. (5%)

CD, CSIEE



4.1. Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu
significado. (5%)

CCL, CAA

BLOQUE IV

1.1.  Localiza  no  mapa  os  lugares  de  orixe  das  primeiras
comunidades cristiás e describe as súas características. (7%)

CCL, CMCCT, CD, CAA

1.2. Reconstrúe o itinerario das viaxes de san Paulo e explica coas
súas palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. (6%)

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSIEE,
CCEC

2.1. Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. (6%) CCL, CAA, CCEC

2.2. Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e da
comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da
Igrexa. (6%)

CD, CSIEE, CCEC

d.2.- Criterios xerais

Criterios xerais

1. Traballo autónomo
(na aula e outros espazos)

(20%)

Realización sen axuda externa.
Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
Orde e limpeza na presentación.
Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
Emprego de esquemas.
Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
Valoración do traballo na clase e na casa.
Creatividade.

2. Probas orais e escritas

(20%)

Valoración da aprendizaxe dos contidos.
Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.
Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.
Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha 

actividade.
Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
Caligrafía adecuada.
Tempo de realización.
Destrezas.
Coherencia e adecuación.

3. Actividades TIC

(10%)

Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela ou para resolver unha actividade.
Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
Grao de elaboración da resposta.
Interese e motivación.
Destrezas.
Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de 

Internet.



4. Participación e 
seguimento das clases

(20%)

Nivel e adecuación das intervencións.
Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
Uso de vocabulario adecuado.
Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal

(10%)

Capacidade de traballar de forma colaborativa.
Comunicación adecuada cos compañeiros.
Resolución de conflitos.
Interese e motivación.
Iniciativa.
Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6. Arquivo de traballo 
individual

(20%)

Presentación clara e ordenada.
Actualización.
Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.

e) Criterios de recuperación

Recuperación dunha avaliación

— Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte segundo os mecanismos que estableza o
profesor/a.

—  No caso de que non se superase algunha recuperación, proporase unha proba final escrita
sobre contidos da avaliación ou avaliacións en cuestión.

— Valorarase a presentación dun dossier de traballo con actividades referidas aos contidos míni-
mos do curso.

f) Metodoloxía

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación, e
tamén  debe  subliñar  a  relación  dos  aspectos  teóricos  das  materias  coas  súas  aplicacións
prácticas.
En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica
estea  fortemente  condicionada  polo  compoñente  epistemolóxico  de  cada  materia  e  polas
esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.
Ademais,  a  finalidade propedéutica  e orientadora da etapa esixe  o traballo  con metodoloxías
específicas e que estas comporten un importante grado de rigor científico e de desenvolvemento
de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).

f.1.- Criterios metodolóxicos.

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Relixión Católica elaborouse de
acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas
de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.



- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

-  Actividade:  fomentar  a  participación  do  alumnado  na  dinámica  xeral  do  aula,  combinando
estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, suscitando a
interrelación entre os contidos de Relixión Católica cos doutras disciplinas.

-  Rigor  científico  e  desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel  (analíticas,
explicativas e interpretativas).

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación á contorna, co fin
de  asegurar  a  funcionalidade  das  aprendizaxes  en  dous  sentidos:  o  desenvolvemento  de
capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá.

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.

f.1.- Estratexias metodolóxicas.

A normativa educativa derivada da LOMCE define metodoloxía didáctica como:  «conxunto de
estratexias,  procedementos  e  accións  organizadas  e  planificadas  polo  profesorado,  de  xeito
consciente e reflexiva,  coa finalidade de posibilitar  a aprendizaxe do alumnado e o logro dos
obxectivos suscitados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro).  
Neste sentido, a materia de Relixión Católica utilizará unha metodoloxía centrada na persoa, que
respectará os seguintes principios:
+ Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza crave na elaboración da planificación, a
elaboración  e  implementación  de  actividades  de  aula  axustadas  ao  grupo  concreto  que  está
ensinando,  así  como á avaliación do proceso.  A súa formación e a  súa responsabilidade no
acompañamento do proceso de crecemento do estudante resulta, polo tanto, fundamental á hora
de garantir o éxito do proceso de aprendizaxe.
+ Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respectando o desenvolvemento
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada na persoa, permite combinar de xeito
adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e
visual cos aspectos conceptuais.
+ Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os estudantes son
iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas estratexias. A atención á
diversidad e o desenvolvemento da inclusión comeza na asunción deste principio fundamental.
+ Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes están ao servizo da formación
humana.  A materia  de  relixión,  desde a  súa clave  personalizadora,  require  que todo  tipo  de
aprendizaxes, instrumentais, cognitivos, actitudinais, socio afectivos non sexan considerados fin
en  si  mesmo  senón  que  estean  ao  servizo  da  formación  integral  do  ser  humano.
+  Respecto  pola  curiosidade  e  inquietudes  dos  estudantes.  Consideración  dos  intereses  e
expectativas dos estudantes así como dos coñecementos previos, de maneira que se garanta
unha aprendizaxe significativa.



+ Seguimiento dos criterios de avaliación educativa. Para facilitar o cumprimento destes principios
metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, global e formativa ao longo do proceso de
ensino e aprendizaxe; e sumativa ao final do proceso, de maneira que se avalíe o nivel de logro
alcanzado. A avaliación obxectiva garante unha valoración adecuada da dedicación, esforzo e
rendemento de todos os estudantes.
+  Desenvolvemento  da  aprendizaxe  en  equipo  e/ou  cooperativo.  O  estudo  e  reflexión  do
cristianismo,  pola  súa  intrínseca  dimensión  comunitaria,  é  unha  materia  adecuada  para
desenvolver o traballo en equipo e a aprendizaxe cooperativa.
+ Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos. O ensino da relixión promove a utilización da
tecnoloxía da información e a comunicación non só dun xeito instrumental,  que resulte útil  ao
estudante na procura de información ou na resolución de problemas suscitados na clase, senón
procurando a  súa integración na  vida do  suxeito  e  o  seu uso  ético.  As  redes sociais  ou as
ferramentas  de  construción  e  manipulación  de  imaxes,  por  exemplo,  son  instrumentos  que
permiten novas formas de expresión da cultura e a identidade persoal que hai que aprender a
dominar.



6) CONTIDOS MÍNIMOS FLEXIBLES

CONTIDOS PARA 1º de E.S.O.

1.Valorar, recoñecer, apreciar e saber interpretar ó ser humano, imbricado na relixión.
2.Analiza-la  experiencia  relixiosa  do  ser  humano  respecto  á  fe  cristiá,  investigando  as

influencias que iso ten, en relación coa propia personalidade do individuo.
3.Coñecer  e  describir,  para  así  descubrir,  a  mensaxe  de  Xesús,  interpretando  os  seus

milagres, os seus aspectos morais e o valor da súa vida e resurrección.
4.Descubrir a Xesucristo como verdadeiro home e verdadeiro Deus, asociándoo coa vida dos

santos, mediante a análise dos relatos bíblicos, para testifica-la fe da Igrexa.
5.Identificar e situar a moral cristiá no noso tempo, en relación cos medios de comunicación e

coas relacións home-muller.

CONTIDOS PARA 2º de E.S.O.

1.Identifica-las  características  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.

2.Recoñece-la  forza  expresiva  dos  símbolos  na  vida  humana  para  descubrir  o  sentido  e
finalidade dos Sacramentos na vida da Igrexa.

3.Descubrir o camiño que Xesús ofrece a todo home e muller para participar no reino de Deus
e facelo crecer no mundo, afondando nos criterios propios da moral católica.

4.contrasta-las opcións e actitudes que configuran a propia vida cos valores e normas que
xorden do Evanxeo, para actuar en consecuencia.

5.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.

CONTIDOS PARA 3º de E.S.O.

1.Descubrir  a  Biblia  como  base  bibliográfica  dos  valores  e  sentimentos  do  ser  humano,
analizando os feitos relacionados coa historia de Israel.

2.Con  esta  base,  tomar  conciencia  do sentido  da vida,  para  recoñece-las  súas principais
características e aplicalas ás respostas relixiosas do individuo, a fe e a revelación cristiás.

3.Coñecer, valorar e identifica-la misión e a organización da Igrexa católica.
4.Analiza-las ensinanzas de Deus a través da historia da Igrexa e tomar conciencia da grande

achega por ela realizada ó longo dos séculos.
5.valorar  á  Igrexa  como  creadora  de  cultura  e  arte  e  ós  cristiáns  como  creadores  e

conservadores do seu patrimonio.

CONTIDOS PARA 4º de E.S.O.

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

2.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.

3.Explica-las principais manifestacións da relixiosidade e o seu significado na vida cristiá e os
seus compromisos coa sociedade.

4.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.

5.Recoñece-las  achegas  que  a  Igrexa  fai  á  humanidade  no  campo  da  acción  social  e  o
progreso dos pobos, no mundo actual



CONTIDOS PARA BACHARELATO

1. Observar, analizar e valora-las características que definen ao 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.

2. Analizar algúns mitos antigos e relatos bíblicos sobre a creación, orixe e destino do mundo,
cotexándoos cos coñecementos científicos e filosóficos.

3. 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.

4. Afondar nos problemas morais e sociais do noso tempo e aportar solucións, seguindo a
doutrina social da Igrexa.

5. A partires das vivencias individuais da fe, dúbidas e incertezas, descubrir as características
verdadeiras da mesma, atopándolle a súa razón de ser e a súa gran dimensión cultural.9

7) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

Para  este  Departamento  de  Relixión  Católica  o  conxunto  de  estándares  mínimos
valorarase nun 50%. Cada un dos estándares de aprendizaxe ten igual valor e, na cualificación
final, cada estándar do conxunto de estándares mínimos mínimo  valerá unha unidade mentres
que cada un dos restantes estándares valerá a metade, é dicir, 0,5.

A  relación  de  instrumentos  de  avaliación  é  recollida  nesta  Programación  nos  seus
correspondentes apartados.

As cualificacións de cada avaliación resultarán do seguinte cómputo:
- 60%: avaliación dos estándares de aprendizaxe previamente ponderados.
- 40%: corrección e cualificación do caderno de clase que recolle o traballo diario d@ alumn@.
A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións.

8) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

Realizarase unha proba específica na primeira semana de curso, que consistirá en probas
obxectivas así como de texto incompleto, de emparellamento e de opción múltiple.  A proba terá
un carácter informativo e non terá validez para a avaliación e cualificación de final de curso.
Modelo de proba inicial para alumnos procedentes de Primaria ou susceptibles de medidas de
atención á diversidade:

1. Di o nome das cinco relixións máis importantes que hai no mundo na actualidade.
2. Pon unha característica da vida de Xesús de Nazaret que máis te chamou a atención cando cha
contaron.
3. Achégase a ti un compañeiro cun papel que pon:  Mt 1, 1-5.  A el parécelle unha marca de
roupa pero ti sabes que é unha cita da Biblia.  Explícalle que significa. É dicir, como se busca
unha cita na Biblia.
4.  Dos sete sacramentos que son:  Bautismo, Confirmación,  Eucaristía,  Perdón ou Penitencia,
Unción de enfermos, Orden Sacerdotal e Matrimonio, escribe:
 + Os que coñezas por ter asistido nalgunha igrexa a algún deles.
 + Os que ti tes recibido ou recibes actualmente.
 + Lembra o que tes estudado en cursos anteriores e contesta:  signo que se utiliza en cada un
deles (por exemplo, no bautismo se utiliza como signo, a auga)   e  o significado de cada un (por
exemplo, o Orden Sacerdotal serve para que un rapaz poida ser sacerdote).

5. Escribe algo sobre a vida do santo, ou santa, ou personaxe famoso, cuxo nome coincide co teu.



9) RECURSOS DIDÁCTICOS

Cada alumno disporá dun caderno persoal no que se irán elaborando e recollendo os re-
cursos didácticos. En xeral utilizaremos:

 Aula Virtual.

 Materiais do repositorio Abalar.

 Ordenador e encerado dixital. 

 Fichas das carpetas de recursos do Departamento.

 Documentos da Igrexa Católica (Encíclicas,Concilio Vaticano II,etc.)

 Comentarios de texto (especialmente para Bacharelato).

 Videoteca e bibliografía da Biblioteca do Instituto.

 Webquest.

 Diversos recursos lúdico-relixiosos en rede.

 Xogos e dinámicas en rede.

 Presentacións en Power-Point, Prezi e noutros recursos on-line.

10) RECUPERACIÓN DE PENDENTES

Con respecto aos alumnos/as que non superen a materia na convocatoria de Xuño terán
que recuperala na convocatoria extraordinaria mediante a realización dun traballo sobre algunha
parte da materia que a profesora da mesma considere oportuna.

En canto aos alumnos/as que pasen ao curso seguinte coa materia suspensa do curso
anterior, o alumno terá unha proba por trimestre que constará de preguntas e cuestións axeitadas
aos obxectivos e contidos mínimos correspondentes ao curso que non teña superado así como
aos criterios e instrumentos de avaliación desta programación.  Segundo o criterio do profesor
poderase substituír a proba pola entrega dun traballo relacionado cos temas correspondentes.

No caso de que non aprobe terá un exame a final de curso.

11) METODOLOXÍA DIDÁCTICA (recollida tamén na programación por cursos)

A  metodoloxía  didáctica  debe  basearse  no  modelo  de  ensinanza-aprendizaxe  e  nas
achegas da pedagoxía e didáctica relixiosa..

Os principios metodolóxicos deben ter en conta os seguintes aspectos:
O proceso psico-evolutivo dos alumnos/as.
Os centros de interese dos alumnos/as.
As narracións bíblicas, as historias da vida diaria e a literatura infantil e xuvenil.
A interdisciplinariedade con outras áreas: Historia, Lingua e Literatura, Arte;etc.
O diálogo da fe cristiá coa cultura actual.
A diversidade de actividades.
A capacitación  do  alumnado para  ver,  xulgar  e  actuar  sobre  si  mesmos,  os  demais,  a

sociedade e o medio ambiente.



A normativa educativa derivada da LOMCE define metodoloxía didáctica como: «conxunto
de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito
consciente e reflexiva,  coa finalidade de posibilitar  a aprendizaxe do alumnado e o logro dos
obxectivos  suscitados.»  (Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  decembro).  Neste  sentido,  a
asignatura de Relixión Católica utilizará unha metodoloxía centrada na persoa, que respectará os
seguintes principios:

- Recoñecemento  do  rol  do  docente.  O  docente  é  peza  crave  na  elaboración  da
planificación, a elaboración e implementación de actividades de aula axustadas ao grupo
concreto que está ensinando, así como á avaliación do proceso. A súa formación e a súa
responsabilidade no acompañamento  do proceso de crecemento  do estudante  resulta,
polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito do proceso de aprendizaxe.

- Adaptación  ao  ámbito  emocional  e  cognitivo  dos  estudantes  respectando  o
desenvolvemento psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada na persoa,
permite combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o
grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais.

- Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os estudantes
son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas estratexias. A
atención  á  diversidade  e  o  desenvolvemento  da  inclusión  comeza  na  asunción  deste
principio fundamental.

- Consideración  da  dimensión  humanista.  Todas  as  aprendizaxes  están  ao  servizo  da
formación humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require que
todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivos, actitudinais, socio afectivos non sexan
considerados fin en si mesmo senón que estean ao servizo da formación integral do ser
humano.

- Respecto pola curiosidade e inquietudes dos estudantes. Consideración dos intereses e
expectativas  dos estudantes así  como dos coñecementos  previos,  de maneira que se
garanta unha aprendizaxe significativa.

- Seguimento  dos  criterios  de  avaliación  educativa.  Para  facilitar  o  cumprimento  destes
principios metodológicos aplicarase unha avaliación continua, global e formativa ao longo
do proceso de ensino e aprendizaxe; e sumativa ao final do proceso, de maneira que se
avalíe  o  nivel  de  logro  alcanzado.  A  avaliación  obxectiva  garante  unha  valoración
adecuada da dedicación, esforzo e rendemento de todos os estudantes.

- Desenvolvemento da aprendizaxe en equipo e/ou cooperativo.  O estudo e reflexión do
cristianismo, polo seu intrínseca dimensión comunitaria,  é unha materia adecuada para
desenvolver o traballo en equipo e a aprendizaxe cooperativo.

- Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos. O ensino da relixión promove a utilización
da tecnoloxía da información e a comunicación non só dun xeito instrumental, que resulte
útil ao estudante na procura de información ou na resolución de problemas suscitados na
clase, senón procurando a súa integración na vida do suxeito e o seu uso ético. As redes
sociais ou as ferramentas de construción e manipulación de imaxes,  por exemplo, son
instrumentos que permiten novas formas de expresión da cultura e a identidade persoal
que hai que aprender a dominar.

12) CONTIDOS 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
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.

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.

13) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

No ensino da Relixión temos o convencemento de que cada persoa é única polo que a
atención á diversidade está sempre presente. Habitualmente ocorre que algúns alumnos teñen
necesidades  educativas  especiais  asociadas  a  algún  tipo  de  discapacidade  física  ou  mental,
outros necesitan axudas técnicas e outros están máis adiantados nas súas calidades requirindo
ensinanzas alternativas para satisfacer as súas posibilidades en toda plenitude. 



En todo caso seguiranse as directrices que marque o Plan de Atención á Diversidade do
Centro. 

Evidentemente traballaremos parellos co diagnóstico psicolóxico e pedagóxico en estreita
relación co Departamento de Orientación do Centro e en sintonía cos profesores compañeiros de
Pedagoxía Terapéutica.

Ademais, para ser fieis á singularidade de cada alumno e alumna trataremos de:

 Escoller en cada caso o máis apropiado propoñendo variedade de actividades
para  un  mesmo  contido:  non  todos  os  alumnos  realizarán  as  mesmas
actividades. Diferenciamos contidos prioritarios dos outros complementarios e
de ampliación.

 Graduar as diversas aproximacións que poden darse a un mesmo criterio de
avaliación.

 Utilizar metodoloxías diversas, empregando materiais didácticos variados e
graduados en función da súa dificultade.

 Favorecer  equipos  na  clase  que  posibiliten  a  interacción:  agrupamentos
flexibles  e  ritmos  distintos.  Os  grupos  de  traballo  non  estarán  sempre
formados por os mesmos alumnos senón que estarán en función da tarefa a
realizar.

 Para  alumnos  máis  motivados  faranse  actividades  de ampliación  que  lles
axuden a desenvolver as súas capacidades.

 Para alumnos con dificultades no proceso normal de aprendizaxe ofreceranse
actividades sinxelas, breves e de reforzo coa intención de prestarlles todo o
apoio que precisen.

14) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Dentro das actividades complementarias e extraescolares,  o Departamento de Relixión
Católica contempla as seguintes:

Proxección de fragmentos escollidos de películas sobre temas relativos á materia.
Posteriormente  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.
Terase en conta a atención prestada á proxección, o respecto co que se trate o tema, o
respecto  aos  compañeiros/as  que  opinen  de  distinto  xeito  ao  noso,  as  quendas  de
palabras, etc.

Á espera de como evolucione a situación sanitaria, están previstas en tódolos cursos visitas a
Santiago (catedral, tellados da catedral, mosteiros, conventos, casco histórico).

15) TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

Estratexias para estimular o interese e o hábito da lectura e a mellora da expresión oral e 
escrita:

Lectura

• Lectura comprensiva de información sobre diversos temas relacionados coas unidades.

• Lectura comprensiva de información sobre outras relixións.

• Lectura comprensiva de fontes bíblicas.



• Lectura de información diversa procedente de páxinas web propostas para obter ou ampliar
información, investigar e acceder a recursos on-line.

• Utilización de estratexias de comprensión lectora:

Lectura silenciosa (autorregulación da comprensión).
Elaboración de síntese, esquemas e resumos (conciencia da propia comprensión).

Expresión

• Exposición oral e escrita en razoamentos, en actividades e traballos individuais, en actividades
en grupo etc.

• Expresión adecuada oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso.

• Exposición oral e escrita con diferentes finalidades: informar, instruír, compartir etc.

16) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

A aula virtual será o principal recurso didáctico a empregar este curso.

En  tódolos  cursos,  tanto  de  ESO como de  Bacharelato,  en  cada  unha  das  unidades
didácticas,  está programada unha sesión que se levará a cabo na aula de informática. Nesta
sesión levaranse a cabo accións deste tipo:

Actividades interactivas O alumno/a responde seleccionando a opción correcta, clasificando
elementos  de  diferentes  grupos  ou  situándoos  na  súa  posición
correcta etc. Ao finalizar, o programa informa dos acertos e erros, e
dáse a oportunidade de corrixilos.

Ligazóns a Internet Colección  de  ligazóns  a  Internet  de  alto  interese:  explicacións
complementarias, actividades, curiosidades etc.

Vídeos Colección de fragmentos de vídeos que serven de apoio aos contidos
do libro do alumno.

17) 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:

oA organización e aproveitamento dos recursos do centro.
oAs  relación  entre  profesores  e  alumnos  e  entre  os  mesmos  profesores,  así  como  a

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

Utilizaremos  a  seguinte  táboa  de  procedementos  para  valorar  o  axuste  entre  a
Programación Didáctica e os resultados:



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.

A Estrada, 01 de outubro de 2021

Asdo.: ANA PATRICIA PÉREZ GIPPINI
        Xefa do Departamento
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