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1. Introdución  

1.1. Marco regulamentario 

Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para 
o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no 
curso académico 2022/23. 

Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas 
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación 

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación.  

Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para Mellora da Calidade Educativa, LOMCE, no artigo 6.1, define o currículo como a 
regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada un dos ensinos.  

Orde EDC/65/2015, de 21 de xaneiro  que se describe as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 
da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. BOE, 25, 29-01-2015. 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que e establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia, DOG, 120, 29-06-2015. 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os 
centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

Resolución do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial,  pola que se publica o currículo 
da ensinanza de Relixión Católica da Educación Secundaria Obrigatoria. 

A liberdade relixiosa de persoas e pobos é recoñecida pola Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948. Asemade a 
Constitución Española recoñece a liberdade relixiosa e tamén garante  “dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a 
formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas conviccións” no artigo 27.3. Un dereito que tamén forma parte de tratados 
internacionais recoñecidos por España como o Pacto Internacional de Dereitos Económicos Sociais e Culturais no seu artigo 13.3 
e a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, artigo 14.3, entre outros. 

A formación relixiosa e moral católica conta cunha longa tradición no sistema educativo español e, responde a razóns profundas da 
institución escolar, estando este dereito recoñecido pola Constitución Española de 1978 ao amparo do acordo subscrito entre o 
Estado Español e a Santa Sé sobre Ensino e Asuntos Sociais asinado o 3 de xaneiro de 1979 que outorga (art. 6) a competencia para 
elaborar o currículo da materia de Relixión e Moral Católica á xerarquía eclesiástica.  Esta programación é desenvolvida, 
consecuentemente, segundo as orientacións da Comisión Episcopal. 

 

1.2.  Contextualización 

A relixión é un feito inherente ao ser humano derivado da súa condición social, por iso a necesidade dun estudo sistemático para 
comprender a historia e  diversidade de culturas conformadas por crenzas, símbolos e valores do cristianismo. O ensino da relixión 
católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en conta o conxunto de valores nos que a persoa nace e que se denomina 
tradición, así, o currículo de Relixión Católica contribúe á educación integral e responde á dimensión relixiosa de todo ser humano 
e, á vez, introduce aos estudantes na realidade á luz dunha hipótese ofrecida pola historia e a tradición promovendo o recoñecemento 
dun sentido da existencia en coherencia co propio desenvolvemento psicolóxico e evolutivo. 

Esta programación didáctica foi deseñada para se desenvolver no IES do Milladoiro sito no concello de Ames.  A meirande parte 
do alumnado provén de centros públicos e concertados do Milladoiro e da súa contorna aínda que hai un crecente número de 
discentes procedentes da inmigración de diversos países de América e en menor medida de diversas nacionalidades europeas. 
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Consonte coa lexislación vixente, a Administración educativa nomeou, a proposta do Ordinario da diocese, A  Dona Sonia 
Magariños Riveira, licenciada en teoloxía como titular deste departamento. 

Os grupos asignados ao Departamento de Relixión este curso son os seguintes: 

- 2 grupos de 1º da ESO. 

- 2 grupos de 2º da ESO. 

- 2 grupos de 3º da ESO. 

- 2 grupo de 4º da ESO. 

- 1 grupo de 1º Bacharelato. 
 

 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

O Real Decreto sobre o currículo da LOE tan só establece que todas as áreas e disciplinas escolares deben contribuír ao 
desenvolvemento das competencias clave. Non lexisla en ningún momento a obrigatoriedade de que as disciplinas escolares 
desenvolvan o currículo segundo o modelo de competencias clave. Non hai, pois, ningunha materia no currículo que deba 
construírse a partir das competencias clave que propón o Ministerio. A Relixión, tampouco. Neste caso comezaremos por definir 
unhas  notas que deben caracterizar o ensino escolar da Relixión para actuar como instrumento eficaz para o desenvolvemento das 
competencias clave: 

1. As competencias clave son de natureza activa. Defínense como tarefas ou ocupacións do suxeito que supoñen nel habilidades, 
coñecementos, aptitudes. Para que o ensino escolar da relixión asuma o modelo de competencias debe considerarse a relixión como 
unha actividade, a actividade relixiosa, para cuxo desempeño prepara o ensino da Relixión. 

2. O obxecto da competencia é, en todos os casos, a realidade da contorna. Os conceptos e as construcións teóricas son instrumentos 
ao servizo da acción sobre a realidade. O obxecto das competencias na relixión é a realidade relixiosa. Na clase de Relixión da 
escola desenvólvense competencias sobre a realidade relixiosa na súa totalidade; non sobre a realidade sobrenatural expresada nas 
crenzas. 

3. No modelo docente de competencias, o papel dos conceptos consiste en dar sentido e descubrir as posibilidades teóricas da 
realidade. As construcións conceptuais da relixión (crenzas, teoloxía) dan sentido aos elementos da realidade relixiosa e dan a 
coñecer as súas posibilidades. Nun ensino escolar da Relixión, as ideas e crenzas relixiosas son descubertas de modo inseparable 
xunto aos elementos da realidade relixiosa. 

4. Os Obxectivos do currículo nun modelo de competencias propoñen o logro de habilidades e coñecementos sobre a realidade 
propia da disciplina escolar que promovan. Os obxectivos do currículo de Relixión propoñen o logro de habilidades e coñecementos 
necesarios para o exercicio da actividade relixiosa. 

5. A metodoloxía activa, e con carácter de adestramento, constitúe o método natural nun modelo escolar de competencias. En 
consecuencia, o ensino escolar da Relixión ha de asumir unha metodoloxía activa e de adestramento destinada ao logro de 
habilidades e aptitudes sobre a realidade relixiosa. 

6. As situacións reais e os problemas da contorna constitúen o paso inicial da aprendizaxe nun proceso de aprendizaxe de 
competencias. No ensino escolar da Relixión, as situacións reais e problemas da contorna relativos aos feitos da relixión ou a 
problemas éticos han de ser o punto de partida de toda aprendizaxe. 

7. A aprendizaxe compartida é condición indispensable para un desenvolvemento das competencias adaptado ás situacións de 
convivencia e cidadanía en que o ser humano desenvolve hoxe calquera actividade. A actividade relixiosa é unha actividade 
comunitaria e ten repercusións na sociedade da contorna: a aprendizaxe das competencias para o seu exercicio require, así mesmo, 
dunha aprendizaxe compartida. 
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8. O ámbito universal da actividade relixiosa reclama da ERE unha iniciación á relación sen fronteiras, ao intercambio con todo 
tipo de comunidades, á participación en proxectos de alí onde resultan máis necesarios ou urxentes, e ao uso dos medios de 
comunicación e contacto que hoxe permite o desenvolvemento tecnolóxico en todos os niveis. 

O seguinte cadro reflicte a contribución do ensino escolar da Relixión  ao desenvolvemento das competencias: 

COMPETENCIAS 
 

ASPECTOS NOS QUE CONTRIBÚE O ENSINO ESCOLAR DA RELIXIÓN 
Comunicación lingüística. 
  
Utilización da linguaxe como 
instrumento de: 
- Comunicación oral e escrita. 
- Representación, interpretación 
e comprensión da realidade. 
- Construción e comunicación do 
coñecemento. 
- Organización e autorregulación 
do pensamento, das emocións e 
das condutas. 

    
Lectura e interpretación dos textos sagrados (bíblicos, no noso caso): 

-  “Comentarios e recreacións do texto” 
-  Penetración sosegada na dinámica das narracións ou na beleza dos textos poético-vitais da Biblia... 

  
Lectura e interpretación de signos, símbolos e imaxes da relixión 

-  Estudo de imaxes significativas, 
-  Retos para descifrar determinados símbolos 

  
Expresión de sentimentos, emocións, opinións... na linguaxe propia dá relixión 
         -  Expresar, defender, debater e argumentar as súas crenzas e opinións sobre a relixión. 

-  Exposicións orais e escritas, debates... 
-  Ler a linguaxe dos sentimentos expresados na liturxia: no texto das oracións, nun xesto, unha postura, 
unha acción, unha canción. 
-   Descifrar a linguaxe da luz, das formas ou do ornato en espazos sagrados concretos... 
 

Construción e organización do coñecemento ... sobre as crenzas relixiosas, a realidade relixiosa e a visión do 
mundo. 
 -  Adquisición de marcos conceptuais básicos referidos a contidos da relixión. 
 

Autorregulación da conduta a partir do código ético 
-   Observación e análise de feitos humanos e condutas que teñen lugar na propia contorna 
-   Debate sobre o seu valor ético, ou a formulación e fundamentación de xuízos éticos sobre as 
mesmas... 
 

Comunicación con precisión e claridade das crenzas relixiosas e da visión do mundo 
-   Coñecemento e análise de expresións de mestres do saber relixioso, de teólogos, ou do propio 
Maxisterio da Igrexa 
-   Exercicio de formulación con claridade e orde do contido dunha crenza, dunha idea relixiosa ou 
dunha convicción, e resposta do grupo á comunicación realizada. 
 

Diálogo construtivo sobre diferentes opinións e opcións relixiosas  
- Contraste, comparación e diálogo 
- Confrontación entre alumnos de crenzas diferentes. 

 Competencia matemática 
 “Utilización e relación de 
números, operacións, símbolos, 
formas de expresión e 
razoamento matemático para 
producir distintos tipos de 
información, ampliar o 
coñecemento sobre os aspectos 
cuantitativos e espaciais da 
realidade, e resolver problemas.” 

    
 Organización das crenzas e construción dunha visión consecuente do mundo 
        -   Procura de novos coñecementos, partindo de coñecementos xa aprendidos, e que actúan como 
premisas. 
 
Aplicación a situacións concretas dos principios do código ético 
        -   Actividades de “previsión de consecuencias” dunha conduta, 
        -   Debates sobre a valoración ética dun feito ocorrido, 
         -   Invención narrativa de feitos ou condutas nas que se fai realidade un principio do código ético 

  
Competencia científica 
  
Os elementos fundamentais 
desta competencia 
- “Identificar preguntas ou 
problemas d mundo físico”. 

    
Detectar e formular problemas e interrogantes de orde relixioso sobre toda a realidade, relixiosa ou non. 

-    Observación sistemática e crítica, tanto da realidade relixiosa como do resto da realidade do entorno; 
-     Aprendizaxe e aplicación de técnicas para a formulación de interrogantes; 
-     Actividades de investigación nas fontes propias das ciencias da relixión. 

  
Aplicación de principios de orde relixioso e moral á acción sobre o entorno. 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – Relixión Católica-   

- - 6 - 

- Obter conclusións probadas, 
baseadas nos feitos”. 
-“Orientar estas conclusións cara 
a comprensión e a toma de 
decisións sobre o mundo físico”. 
  

-    Observación e estudo de problemas detectados no entorno aplicando coñecementos e técnicas 
propias das ciencias. 

  

  
Competencia 
Dixital 
  
-Competencias sobre  información 
 
-A competencia sobre  aprendizaxe 
 
-A competencia sobre  
comunicación 

    
Competencia para buscar información sobre calquera feito relixioso e organizala de acordo cun propósito 
marcado 

-   Rastrexar fontes de información relixiosa na rede 
-   Aplicar criterios establecidos previamente para seleccionar e organizar esa información, 
-   Orientar a información recolleita na Rede cara a fins e propósitos concretos. 
 
Procesamento e aprendizaxe da información sobre feitos da relixión obtida na Rede 
-   Aplicación de técnicas e criterios para facer significativa a información. 
-   Establecer relacións con outros coñecementos xa posuídos ou descubertos. 
 
Comunicación da información obtida e procesada 
-   Utilización dos medios que proporciona o universo dixital. 
 
Intercambio de informacións, ideas e experiencias sobre feitos da relixión con persoas e grupos a través 
da Rede 
-   Comunicación e colaboración con outros grupos e centros educativos para traballar ou discutir un 
tema a través de videoconferencia, chat... 
-   Contacto sistemático con experiencias e datos proporcionados por outros grupos de traballo, 
comunidades relixiosas, líderes de grupos significativos en todo o mundo, persoas cuxo testemuño pode 
ser decisivo na comprensión dunha situación ou un problema... 

  
Competencia 
Social e cidadá 
  
- Competencia para establecer e 
manter relacións axeitadas nos 
distintos grupos sociais 
- Competencia para “o exercicio 
dunha cidadanía activa 

    
- Utilización sistemática do modelo de aprendizaxe cooperativo na ensinanza da Relixión. 
  
- Relación permanente con situacións e problemas reais, como base para calquera tema relixioso ou ético. 
  
- Activación permanente da conciencia crítica, valorando constantemente situacións relativas ao ben común e 
elaboración de propostas de actuación política. 
  
- Que o grupo de estudantes e o que nel acontece sexa o primeiro obxecto de reflexión e intercambio de 
xuízos e solucións. 
  

  
Competencia 
Cultural e 
Artística. 
  
- Competencia para valorar 
técnica e estéticamente as 
manifestacións culturais e 
artísticas 
- Competencia para producir 
expresións culturais e estéticas 

    
Lectura de expresións culturais e estéticas do relixioso 

-   Identificación da experiencia relixiosa do autor, compartir e desfrutar da experiencia estética. 
  
Imitación, interpretación e reprodución de obras pertencentes ao patrimonio relixioso-cultural 

-  Interpretación da música relixiosa 
-  Interpretar, declamar ou representar un poema ou una peza teatral 

  
Creación de expresións persoais da propia percepción do relixioso utilizando os recursos da expresión 
artística 

- Expresión artística en forma de teatro, de canción de Godspell, 
-  Decoracións, pinturas e formas, delimitación e decoración de espazos de relixión... 

  
Competencia para aprender a 
aprender. 
  
- A toma de conciencia das 
propias capacidades 
- A autovaloración e o 
sentimento de autoestima. 

    
Toma de conciencia da propia situación e de situacións persoais doutros individuos, e de situacións da 
sociedade entorno; e tamén das posibilidades  e carencias persoais e do grupo para traballar no logro de 
solucións axeitadas 
  
Promoción da aprendizaxe autónoma de feitos da relixión, 

-  Ofrecer obxectos e medios para a investigación persoal de cuestiones que afectan á propia persoa. 
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- O coñecemento dos 
medios para o desenvolvemento 
- A capacidade de 
autorregulación e autocontrol, e 
unha actitude de perseveraza no 
esforzo por chegar ás metas 
previstas 

Exercer no tanto a exposición de contidos aos alumnos, canto o bosquexo de contidos por parte dos alumnos. 
-  Facer o obxecto de estudio non son tanto os coñecementos particulares da relixión, senón os marcos 

conceptuais e os chamados “coñecementos xeradores”. 
  

 Autonomía e 
Iniciativa persoal 
 Competencia para crear, deseñar 
e promover proxectos por 
iniciativa persoal; para interesar e 
integrar na súa realización a 
persoas e grupos; e para manter 
con firmeza e capacidade de 
adaptación as metas e liñas 
esenciais dos proxectos iniciados. 

    
O estudio e a elaboración de proxectos relativos á acción misioneira 

-  Participar en proxectos promovidos e realizados por grupos relixiosos, independentemente de que 
sexan ou non os seus grupos de pertenza. 

-  Realización de adaptacións de proxectos existentes a situacións e circunstancias novas, argumentando 
as modificacións aportadas. 
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3. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da área. 

SEGUNDO CURSO 

COMPETEN-
CIAS  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.  

 

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. 

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.  
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. 
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 momentos relevantes da historia salvífica e relaciónaos coas verdades de fe do 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, coas 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 analiza a resposta de fe neles.   
2.2.1. Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que se revela.   
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, coas tecnoloxías da información e da comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa.   
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1.2.1. Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do ser humano.   
CSIEE  1.4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación.   

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 do 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, coas 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.   

 

 

 

CUARTO CURSO 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

CCL I.1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensinanza, comportamento e culto) nas relixións monoteístas. 

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

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

I. 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. 

II.2.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías que sofre e o Mesías político. 

III.2.1 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe a misión salvífica de Xesús.  

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

IV.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. 

IV.2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece nelas a verdade. 

IV.2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano. 

IV.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na construción da civilización do amor. 

CAA I.1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensinanza, comportamento e culto) nas relixións monoteístas. 

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

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

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

II.1.2 Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos que recoñece a fidelidade de Deus. 

II.2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías que sofre como criterio de vida. 

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

IV.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. 
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IV.1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle ofrecen. 

IV.1.3 É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que recoñece como máis humana. 

IV.2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece nelas a verdade. 

IV.2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo ou polo testemuño. 

CD I.1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensinanza, comportamento e culto) nas relixións monoteístas. 

IV.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na construción da civilización do amor. 

CCEC I.1.1 Identifica e clasifica os trazos principais nas relixións monoteístas. 

I.1.2 Busca información e presenta as respostas das distintas relixións ás preguntas de sentido. 

I.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. 

II.2.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías que sofre e o Mesías político. 

IV.1.3 É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que recoñece como máis humana. 

IV.2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo ou polo testemuño. 

IV.2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano. 

IV.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na construción da civilización do amor. 

CSIEE I.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as relixións. 

II.1.2 Toma conciencia e agradece os momentos nos que recoñece a fidelidade de Deus. 

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

IV.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. 

IV.1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle ofrecen. 

IV.2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano. 

IV.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na construción da civilización do amor. 

CSC I.2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as relixións. 

II.2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías que sofre como criterio de vida. 
III.2.1 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe a misión salvífica de Xesús. 

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

IV.1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle ofrecen. 

IV.1.3 É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que recoñece como máis humana. 

IV.2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece nelas a verdade. 

IV.2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo ou polo testemuño. 

IV.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran na construción da civilización do amor. 
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4. Desenvolvemento dos  diversos bloques de contidos 

4.1. Contidos, obxectivos, temporalización e competencias de cada estándar. 

SEGUNDO CURSO 

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1, 2, 3 ( 13 sesións) 

Contidos Obxectivos Estándares de aprendizaxe e competencias 

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 intelixente 
3. Todos temos os mesmos dereitos 
 
 
 
 
 
 
Unidade 2: Somos artífices da Creación. 
 
1. Colaboradores de Deus na Creación 
2. Coidando a «casa común» 

Unidade 1  (5 sesións) 

1. Establecer diferenzas entre o ser humano 
creado a imaxe de Deus e os animais. 
2. Relacionar a condición de criatura coa 
orixe divina. 
3. Explicar a orixe da dignidade do ser 
humano como criatura de Deus. 
 
 
 

Unidade 2   (4 sesións) 

4. Entender o sentido e a finalidade da acción 
humana. 

 

Unidade 1 
1.1.1. Argumenta a dignidade do ser humano en 
relación cos outros seres vivos. 
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. 
Unidade 2 
1.4.1. Clasifica accións do ser humano que 
respectan ou destrúen a creación. 
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. 

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 

Unidade 3    (4 sesións) 
1. Coñecer e aceptar que Deus se revela na 
historia. 
2. Comprender e valorar que a fe é a resposta 
á iniciativa salvífica de Deus. 

Unidade 3 
2.1.1. Busca e elixe personaxes significativos do 
pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de 
fe neles. 
2.2.1. Interésase por coñecer e valora a resposta 
de fe ao Deus que se revela. 

Bloque III.Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4, 5 (13 sesións) 

Contidos Obxectivos Estándares de aprendizaxe e competencias 

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

Unidade 4   (6 sesións) 

3. Coñecer e definir a estrutura e organización 
da Biblia. 
4. Coñecer e respectar os criterios do 
maxisterio da Igrexa ao redor da 
interpretación bíblica. 
5. Recoñecer na inspiración a orixe da 
sacralidade do texto bíblico. 

Unidade 4 
2.3.1. Identifica, clasifica e compara as 
características fundamentais dos Libros Sacros 
amosando interese pola súa orixe divina. 
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 Sacros do autor divino e do autor 
humano.  
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Unidade 5: Xesús é a imaxe do amor do Pai. 
1. Deus revélase en Xesús 
2. A persoa, imaxe do Deus-Amor 

Unidade 5    (7 sesións) 

6. Amosar interese por recoñecer o carácter 
relacional da Divindade na revelación de 
Xesús. 
7. Vincular o sentido comunitario da 
Trindade coa dimensión relacional humana. 
 

Unidade 5 
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. 

TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 6, 7 (10 sesións) 

Contidos Obxectivos Estándares de aprendizaxe e competencias 

Bloque IV. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

Unidade 6: No Credo atopamos as razóns da nosa 
fe. 
 
1. O Credo é un símbolo que irmanda os cristiáns 
2. O Credo resume a fe cristiá 
 
Unidade 7: A Igrexa de Xesús non coñece 
fronteiras. 
 
1. Do pequeno nace algo grande 
2. No nome de Xesús 
3. De Palestina aos confíns da Terra 
4. Unha Igrexa universal 

 

Unidade 6    (5 sesións) 

1. Descubrir o carácter histórico da 
formulación de Credo cristián. 
3. Recoñecer as verdades da fe cristiá 
presentes no Credo. 
 

 

Unidade 7    (5 sesións) 

2. Comprender a expansión do cristianismo 
a través das primeiras comunidades 
cristiás. 
3. Xustificar que a Igrexa é unha, santa, 
católica e apostólica. 

 
Unidade 6 
3.3.1. Confecciona materiais onde se expresan os 
momentos relevantes da historia salvífica e 
relaciónaos coas verdades de fe formuladas no 
Credo. 
3.4.1. Clasifica as verdades de fe contidas no Credo 
e explica o seu significado. 

Unidade 7 

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. 

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

 

CUARTO CURSO 

PRIMEIRO TRIMESTRE Unidades: 1, 2, 3 ( 13 sesións) 

Contidos Obxectivos Estándares de aprendizaxe e competencias 

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  (5 sesións) 

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

 

 

Unidade 1 

1.1 Identifica e clasifica os trazos principais 
(ensino, comportamento e culto) nas relixións 
monoteístas. 

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

Bloque II. A revelación: Deus intervén na historia 
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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   (4 sesións) 

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

 

 

Unidade 3    (4 sesións) 

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

Unidade 2 

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

2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre 
a revelación de Deus e as relixións.  

 

Unidade 3 

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

1.2 Toma conciencia e agradece os momentos da 
súa historia nos que recoñece a fidelidade de 
Deus. 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4, 5 (13 sesións) 
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   (6 sesións) 
2. Comparar e apreciar a novidade entre o 
Mesías que sofre e o Mesías político. 

 
 
 

Unidade 5    (7 sesións) 
3.Descubrir a iniciativa de Cristo para 
formar unha comunidade que orixina a 
Igrexa. 

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

Unidade 4 
2.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do 
Mesías que sofre e o Mesías político. 
2.2 Esfórzase por comprender a novidade do 
Mesías que sofre como criterio de vida. 
 
Unidade 5 
1.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos 
evanxélicos a chamada de Xesús. 
2.1 Le de maneira comprensiva un evanxeo, 
identifica e describe a misión salvífica de 
Xesús. 
2.2 Busca e identifica persoas que actualizan 
hoxe a misión de Xesús e expón en grupo por 
que continúan a misión de Xesús. 

TERCEIRO TRIMESTRE Unidades: 6, 7 (10 sesións) 
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 construción. 
-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    (5 sesións) 
 
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    (5 sesións) 
2. Distinguir que a autoridade está ao servizo 
da verdade. 
 
3. Relacionar a misión do cristián coa 
construción do mundo. 

Unidade 6 
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. 
1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o 
ben ante as eleccións que se lle ofrecen. 
1.3 É consciente das diferentes formas de vivir 
a afectividade e prefire a que recoñece como 
máis humana. 
 
Unidade 7 
2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa 
vida e explica como recoñece nelas a verdade. 
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 2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras 
que son autoridade, polo servizo ou polo 
testemuño. 
2.3 Localiza e xustifica tres acontecementos da 
historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do 
ser humano. 
3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas 
eclesiais da súa contorna que colaboran na 
construción da civilización do amor. 
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   4.2. Mínimos  esixibles para superar a materia 

2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe imprescindibles Comp. clave 

A persoa humana, 
criatura de Deus libre 
e intelixente. 

O fundamento da 
dignidade da persoa. 

O ser humano 
colaborador da 
creación de Deus. 

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

2. Relacionar a condición de criatura 
coa orixe divina. 

3. Explicar a orixe da dignidade do ser 
humano como criatura de Deus. 

4. Entender o sentido e a finalidade da 
acción humana. 

Recoñece a importancia da dignidade do ser humano.  

Distingue  a orixe do ser humano.  

 

Valora  a dignidade de todo ser humano.  

 

Recoñece accións do ser humano que respectan ou 

destrúen a creación.  

 

Recoñece personaxes significativos do pobo de Israel.  

CCL, CAA, 

CSC 

CCL, CSC, 

CSIEE 

CAA, CSE, 

CCEC 

CSC, CSIEE, 

CCEC 

CCL, CAA, 

CCEC 

A aceptación da 
revelación: A fe. 

Orixe, composición e 
interpretación dos 
Libros Sacros. 

1. Coñecer e aceptar que Deus se revela 
na historia. 

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

3. Coñecer e definir a estrutura e 
organización da Biblia. 

4. Coñecer e respectar os criterios do 
maxisterio da Igrexa ao redor da 
interpretación bíblica. 

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

Identifica os Libros Sagrados mostrando interese pola 

súa orixe divina.  

Identifica o valor da Dei Verbum para a interpretación 

da Biblia.  

Recoñece nos textos bíblicos a presenza dun Deus que 

se comunica.  

Identifica e diferencia nos Libros Sagrados o autor 

divino  do autor humano.  

Identifica as características do Deus cristián.  

Diferencia entre os relatos mitolóxicos e o Deus 

cristián. 

Identifica os momentos relevantes da historia de Israel 

aos que se refire o Credo.  

Recoñece as verdades de fe contidas no Credo e 

entende o seu significado.  

CCL, CCEC 

 

CCL, CSIEE 

CCL, CAA, 

CSC 

CCL, CAA 

CCL, CCEC 

CCL, CD, 

CAA, CCEC 

CD, CSIEE 

 

CCL, CAA 

Deus revélase en 
Xesucristo. Deus un e 
trino. 

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

1. Mostrar interese por recoñecer o 
carácter relacional da Divindade na 
revelación de Xesús. 

2. Vincular o sentido comunitario da 
Trindade coa dimensión relacional 
humana. 

3. Descubrir o carácter histórico da 
formulación de Credo cristián. 

4. Recoñecer as verdades da fe cristina 
presentes no Credo. 

Localiza no mapa os principais lugares de orixe das 

primeiras comunidades cristiás.  

Recoñece as viaxes de san Paulo e a súa difusión do 

cristianismo no mundo pagán.  

 

Identifica e valora a raíz da unidade e santidade da 

Igrexa.  

Entende o significado da universalidade e 
apostolicidade da Igrexa. 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSIEE, CCEC 

CCL, CAA, 
CCEC 

CD, CSIEE, 
CCEC 
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4º ESO   

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  Comp. clave 

As relixións: procura 

do sentido da vida. 

Plenitude na 

experiencia relixiosa: 

a revelación de Deus 

na historia. 

1. Aprender e memorizar os 

principais trazos comúns das 

relixións. 

2. Comparar e distinguir a 

intervención de Deus na 

historia dos intentos 

humanos de resposta á 

procura de sentido. 

Identifica os trazos principais (ensinanza, comportamento e culto) 

nas relixións monoteístas. 

Recoñece as respostas das distintas relixións ás preguntas de 

sentido. 

Identifica a revelación como plenitude da experiencia relixiosa. 

CCL, CD, CAA, 

CCEC 

CCL, CAA, 

CCEC 

CCL, CAA 

A fidelidade de Deus á 

alianza co ser humano. 

A figura mesiánica do 

Servo de Yhwh . 

1. Recoñecer e valorar as 

accións de Deus fiel ao longo 

da historia. 

2. Comparar e apreciar a 

novidade entre o Mesías 

sufrinte e o Mesías político. 

Identifica as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as 

relixións. 

Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus co pobo de 

Israel. 

 

Recoñece a novidade do Mesías que sofre como criterio de vida. 

CCL, CSC, 

CSIEE, CCEC 

CAA, CCEC 

 

 

CAA, CSC 

A chamada de Xesús a 

colaborar con El xera 

unha comunidade. 

1. Descubrir a iniciativa de 

Cristo para formar unha 

comunidade que orixina a 

Igrexa. 

2. Coñecer e apreciar a 

invitación de Xesús a 

colaborar na súa misión. 

Identifica e localiza en textos evanxélicos a chamada de Xesús. 

 Identificar e ler de maneira comprensiva un evanxeo. 

Identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús. 

Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións 

que se lle ofrecen. 

CCL, CAA 

 

CCL, CSC 

 

CCL, CSC, 

CSIEE 

CAA, CSC, 

CSIEE 

 

 

 

4.3. Estrutura xeral das U.D.  

En todos os niveis, cada unha das sete unidades didácticas son introducidas mediante unha imaxe  como invitación a  traballar 

acompañada dunha rutina de pensamento que remata cunha proposta de mapa mental,  que axuda ao alumno a elaborar as súa propia 

síntese da unidade. Do mesmo xeito, as diferentes técnicas de traballo cooperativo están presentes en tódalas unidades, e moitas 

das actividades  apuntan ás diversas intelixencias múltiples e ao impulso da autonomía persoal. Trátase de levar a cabo un traballo 

continuado cara a dimensión interior. A continuación relaciónase o esquema relativo ao tipo de actividades que se desenvolven en 

cada unidade. 
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APARTADOS / ESTRUTURA 

As unidades  conforman un todo 
orgánico organizado en apartados. 

Todas elas comezan cunha motivación 
inicial, están orientadas para o traballo 
cooperativo se se presta a situación e 
finalizan cun proceso para aplicar as 
rutinas de pensamento. 

TÉCNICAS DE TRABALLO 
COOPERATIVO 

Propostas  en cada una das unidades nas 
que se establecen técnicas de 
colaboración para lograr non soamente os 
obxectivos indicados senón tamén unha 
mellora da actitude cara ás demais 
persoas.  

- Ademais destas tarefas especificamente 

cooperativas, existen numerosas 

actividades de colaboración en pequenos 

grupos cunha función similar. 

RUTINAS DE PENSAMENTO 

Tarefas para aprender a pensar. 

Cada unidade é resposta a unha 

pregunta que lle da título.  Comezase 

cada unidade cunha imaxe vinculada 

coa resposta á devandita pregunta. 

Dende un principio a profesora 

presenta neste apartado o itinerario 

que vai seguir a unidade. 

DESTREZAS DE PENSAMENTO 

- Inferencia apoiada en imaxes nas 
preguntas introdutorias de cada 
unidade. 

- Mapas mentais e sínteses en cada 
unha das sete unidades. 

- «Describe, interpreta, comenta e 
investiga» no apartado «Aprende a…». 

- Actividades con cadros analíticos e 
táboas para completar 

INTELIXENCIAS MÚLTIPLES 

As actividades que se propoñen ao 
longo das unidades teñen en conta as 
intelixencias múltiples, ao ofrecer 
diversos modos de aprender. 

Cada unidade iníciase cun enfoque 

preventivo, que serve para reforzar as 

ideas desde distintas formas de 

aproximación. 

Porque hai diversos xeitos de aprender 
e de ser intelixente. 

COMPETENCIAS 

O apartado «Aprende a…» está 
especificamente dedicado ao 
desenvolvemento de diversas 
competencias. 

Ademais, as actividades finais de cada 
unidade ofrecen tarefas específicas, 
pensadas para permitir a avaliación 
competencial. 

INTEGRACIÓN DAS TIC E 
MULTIMEDIA 

En paralelo cos contidos de cada 
unidade, ofrécense recursos múltiples 
que ofrecen a posibilidade de ampliar 
os coñecementos por medio das TIC. 

Destacan o recurso «Muros de luz», 

que se presenta en formato CD e que 

se pode aproveitar en cada unha das 

unidades, así coma o uso de vídeos e 

internet. 

APRENDIZAXE 360º 

A aprendizaxe non se centra no 
teórico, senón que pon a mirada fóra 
da aula, para integrar os 
coñecementos adquiridos por 
diversos medios.  

En numerosas actividades proponse 
expresamente a observación da 
realidade e a achega de exemplos da 
vida cotiá ou da contorna próxima. 

TESTEMUÑOS 

Preséntase a experiencia de fe e de 
compromiso dalgún cristián ou cristiá 
para mover á reflexión e a afondar dos 
coñecementos relacionados coa 
unidade. 

EXPLORADORES DA CULTURA 

En paralelo coa temática de cada 
unidade, propóñense visións culturais 
sobre elementos fundamentalmente 
relixiosos, como a Biblia, a imaxe 
icónica de Xesús, a evolución da 
oración, a opción polos pobres ou ben 
o achegamento a outras relixións a 
través dos seus elementos culturais. 

MUROS DE LUZ 

A partir dunhas pinturas murais sobre 
a Historia da Salvación, centradas en 
relatos bíblicos do Antigo 
Testamento e do Novo Testamento 
que se ofrecen en CD, realízase un 
traballo bíblico e de interioridade. 

AS SETE PALABRAS DE XESÚS 
NA CRUZ 
 
 Para o primeiro curso. Propón unha 
tarefa estruturada ao redor das sete 
frases pronunciadas por Xesús 
desde a cruz segundo os Evanxeos. 
Cada unha delas serve como áncora 
para un traballo individual de 
reflexión guiada. 

    

OS SETE DONS DO ESPÍRITO 

SANTO 

Para o segundo curso. Propón 

reflexionar acerca de imaxes e levar a 

cabo actividades de contido bíblico 

reflexivo e experiencial a partires dos 

sete regalos que a tradición cristiá 

identifica como os dons do Espirito. 

AS SETE PETICIÓNS DO NOSO 
PAI 

Para o terceiro curso. Proponse unha 
revisión reflexiva de cada unha das 
peticións da oración dos cristiáns, na 
que se pon de manifesto a súa 
implicación coa tradición sálmica. 

En cada apartado se traballa con 
textos bíblicos, esquemas 
comparativos e chamadas á reflexión, 
acompañadas de imaxes 
significativas, polo que esta 
actividade atende a diversas destrezas 
cognitivas. 

SETE ENCONTROS DE XESÚS 
CON MULLERES 

Para o cuarto curso. Propón unha 
tarefa de revisión reflexiva e 
estruturada das reflexións, imaxes 
e actividades de contido bíblico e 
experiencial a partires dos sete 
encontros  de Xesús con mulleres 
que se recollen nos evanxeos. 

MARÍA É… 

Para o cuarto curso. Preséntanse 
diversas calidades da Virxe María 
mediante o traballo de textos 
evanxélicos e da iconografía. 
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4.4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

          
Criterios xerais e instrumentos de avaliación 

Utilizaremos diversos métodos que podemos agrupar en catro grandes bloques:  observación na aula, producións escritas e dixitais, 
intervencións orais e probas específicas. 

Avaliación Ordinaria. Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, unha por cada trimestre. A última coincidirá  coa avaliación 
final ordinaria do mes de xuño. 

Avaliación extraordinaria. Estará baseada nos estándares mínimos recollidos nesta Programación Didáctica. 

 

Os instrumentos de avaliación constitúen o soporte físico que se emprega para recoller a información sobre as aprendizaxes 
esperadas dos alumnos correspondentes aos procedementos de avaliación subliñados anteriormente:  

 Observación sistemática. Leva consigo a observación das actitudes manifestadas polo alumno e das súas respostas ás tarefas 
suxeridas a cotío na aula. Comprobación de respecto aos compañeiros/as, á orde na clase, ao profesor/a, aos materiais propios 
e alleos. Valoración de se o alumno acepta ou non os roles asignados, axuda a organizar o grupo, coopera nas tarefas comúns 
e trae diariamente o libro de texto e o caderno. OB 

 Producións do alumno: Expresión no caderno de clase  na aula virtual e/ou nun blog ou wiki das actividades realizadas.  
Resolución de exercicios e prácticas realizadas na clase. Elaboración de resumos, monografías, informes.PA 

 Expresións orais: Conversación co alumno para medir a súa implicación nos temas desenvolvidos na clase: valoración da súa 
creatividade e investigación persoal. Valoración no diálogo do seu grado de interese pola materia, do seu comportamento, da 
integración cando o traballo sexa en grupo. Participación positiva nas postas en común. Respecto ás quendas nos debates.EO 

 Probas específicas: probas tipo test e cuestionarios. (A verdadeiro ou falso, a encher espazos en branco, a aparellar  e de 
selección múltiple). Exposición de un tema. Interpretación de datos.PE 
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Instrumentos para a  avaliación: 

1. Traballo autónomo 
(na aula e outros espazos) 

• 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 aula e na casa. 
• Creatividade. 
 

2. Probas orais e escritas • 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 • Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha 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 de seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 
 

4. Participación e seguimento das 
clases 

• Nivel e adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario adecuado. 
• Comportamento en clase.  
• Interese e esforzo. 
• Trae o libro de texto e o caderno. 
 

5. Traballo cooperativo. Valoración 
individual e grupal. 

• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros. 
• Resolución de conflitos. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa. 
• Desenvolvemento de estruturas e técnicas cooperativas 
•Autoavaliación e coavaliación do alumnado 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 
 

 
6. Arquivo de traballo individual 

 
• Trae o  libro de texto, e o caderno a clase e fai as tarefas. 
• Presentación clara e ordenada. 
• Actualización. 
• Xustificación dos traballos seleccionados no dossier. 

 

Os traballos escritos deberán presentarse conforme as directrices indicadas na Guía para a elaboración e presentación de traballos 
escritos”  que se inclúe no proxecto lingüístico  do centro, aprobado en CE o 29 de xuño de 2018 

http.://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/1108 
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    Rúbricas para a avaliación  

SEGUNDO CURSO         Rúbricas para a avaliación  

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

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
Bloque I  

1 
Pouco adecuado 

2 
Adecuado 

3 
Moi adecuado 

4 
Excelente 

1.1.1. Argumenta a 
dignidade do ser 
humano con 
relación cosoutros 
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 
debate de forma 
xustificada 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 respectuosa, 
achegando motivos de reflexión e 
xustificando as súas propostas por 
medio de argumentos sólidos. 

1.3.1. Valora, en 
situacións da súa 
contorna, a 
dignidade de todo 
ser humano con 
independencia das 
capacidades 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 
independentemente 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 demais, dirixindo 
activamente as propostas de 
colaboración, que se pon en marcha 
co seu esforzo e o das demais persoas 
do grupo. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3 
 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
Bloque II 

 
1 

Pouco adecuado 
2 

Adecuado 
3 

Moi adecuado 
4 

Excelente 

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

Cústalle traballo 
atopar personaxes 
significativos e non 
identifica 
correctamente a súa 
resposta de fe. 

Elixe algúns personaxes 
destacados do pobo de 
Israel e identifica a súa 
resposta de fe. 

Distingue os personaxes 
máis significativos do 
pobo de Israel e sabe expor 
a súa resposta de fe, 
realizando unha análise 
básica dela. 

Realiza unha selección meditada dos 
personaxes significativos do pobo de 
Israel e analiza a súa resposta de fe 
baseándose en coñecementos previos e na 
súa propia reflexión. 

2.2.1. Interésase por 
coñecer e valora a 
resposta 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 II e III, Unidades 4 e 5 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
Bloque II 

 
1 

Pouco adecuado 
2 

Adecuado 
3 

Moi adecuado 
4 

Excelente 
2.3.1. Identifica, 
clasifica e compara as 
características 
fundamentais dos 
Libros Sagrados 
amosando interese 
pola súa orixe 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 
criterios recollidos na 
Dei Verbum ao redor 
da interpretación da 
Biblia 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. 
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2.5.1. Distingue e 
sinala en textos 
bíblicos a presenza 
dun Deus que se 
comunica, xustificando 
no grupo a selección 
dos textos. (CCL, 
CAA, CSC) 
 

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. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
Bloque II 

 
1 

Pouco adecuado 
2 

Adecuado 
3 

Moi adecuado 
4 

Excelente 
 

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

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
Bloque III  

3.1.1. Coñece e 
describe as 
características do Deus 
cristián.  
(CCL, CCEC) 
 

Cústalle traballo 
identificar trazos 
específicos do Deus 
cristián. 

Describe 
adecuadamente os 
trazos básicos do Deus 
cristián. 

Demostra, por medio 
dunha descrición ampla e 
clara, o seu coñecemento 
das características 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 
mitológicos, localiza 
trazos das divindades 
das relixións 
politeístas e 
contrástaos coas 
características do Deus 
cristián.  
(CCL, CD, CAA, 
CCEC) 

 

Descoñece os relatos 
mitológicos, ou, se os 
le, ten dificultades 
para distinguir as 
características das 
divindades 
presentadas neles das 
do Deus cristián. 

Comprende, tras a 
lectura de textos da 
mitoloxía, que existen 
diferenzas claras entre 
as divindades de 
relixións politeístas e o 
Deus cristián. 

Localiza en relatos da 
mitoloxía trazos 
específicos das súas 
divindades e ponos en 
paralelo cos do Deus 
cristián, de maneira que se 
entendan claramente as 
súas diferenzas. 

É capaz de atopar, despois de ler textos 
mitológicos, as principais características 
diferenciais entre os deuses míticos e o 
Deus cristián, e constrúe con elas unha 
comparativa que non mostre soamente as 
diferenzas, senón que tamén realce a 
figura de Cristo a través delas. 

3.2.1. Recoñece, 
describe e acepta que a 
persoa humana 
necesita do outro para 
alcanzar a súa 
identidade a 
semellanza de Deus. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 
 

Ten dificultades ao 
describir a 
necesidade do outro 
para alcanzar a súa 
identidade, aínda que 
pode asumila na súa 
vida. 

Recoñece e sabe 
describir sinxelamente, 
demostra que o acepta, 
que os seres humanos 
necesítanse  para 
alcanzar a súa 
identidade a semellanza 
de Deus. 

Demostra aceptar, 
recoñece e describe de 
forma clara e 
exemplificada o feito de 
que o ser humano necesite 
do outro para chegar á súa 
identidade a semellanza de 
Deus.  

Mostra claramente o seu recoñecemento e 
aceptación da necesidade que os humanos 
teñen dos seus semellantes para alcanzar a 
súa identidade a semellanza de Deus. A 
súa descrición é reflexiva e madura e 
correspóndese coas bases da fe cristiá. 
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TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque III e IV, Unidades 6 e 7 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
Bloque III 

1 
Pouco adecuado 

2 
Adecuado 

3 
Moi adecuado 

4 
Excelente 

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

É incapaz de realizar a 
tarefa de confección de 
materiais, ou ben realízaa 
erroneamente, sen atopar a 
relación entre o Credo e a 
historia salvífica. 

Recoñece algúns 
momentos da Historia da 
Salvación e relaciónaos de 
forma sucinta coas 
verdades de fe do Credo, 
elaborando materiais 
sinxelos. 

Revisa a totalidade das 
verdades de fe 
comprendidas no Credo e 
relaciónaas cun ou máis 
momentos da historia 
salvífica, confeccionando 
materiais claros e con 
xustificación adecuada.  

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

3.4.1. Clasifica as 
verdades de fe contidas no 
Credo e explica o seu 
significado.  
(CCL, CAA) 

Cústalle traballo entender 
e explicar o significado 
das verdades de fe 
contidas no Credo, ou ben 
non é capaz de 
clasificalas. 

Realiza unha clasificación 
correcta das verdades de 
fe do Credo e explícaas de 
forma básica. 

Clasifica adecuadamente 
as verdades de fe que se 
atopan no Credo e realiza 
unha explicación correcta 
e ampla. 

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

 
NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 

Bloque IV 
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 
incompleto, ben porque 
non pode realizar unha 
correcta localización das 
primeiras comunidades 
cristiás, ou ben porque 
explica deficientemente as 
súas características ou non 
o fai de ningún modo. 

Identifica 
aproximadamente nun 
mapa os lugares de orixe 
das primeiras 
comunidades e sinala as 
súas características 
principais. 

Especifica nun mapa a 
localización xeográfica 
das primeiras 
comunidades e realiza 
unha descrición das súas 
características de modo 
que se poida identificar e 
diferenciar correctamente 
cada unha delas. 

Demostra que comprende a 
importancia das primeiras 
comunidades cristiás, non só 
indicando a súa localización e 
características, senón tamén 
reflexionando sobre o feito da 
súa aparición, desde Cristo e 
para a Igrexa. 

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) 

Descoñece o itinerario das 
viaxes de san Paulo e a 
difusión do cristianismo, 
ou ben non chega a 
explicalas correctamente. 

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

Indica correctamente o 
itinerario das viaxes de 
san Paulo e pono en 
paralelo coa súa 
explicación sobre a 
expansión do cristianismo 
entre os pagáns. 

Reconstrúe con detalle as 
viaxes de san Paulo e sabe 
explicar con corrección, 
partindo delas, ou ben con 
outros recursos, como se 
produciu a expansión do 
cristianismo, e reflexiona sobre 
a súa importancia. 

4.2.1. Describe e valora a 
raíz da unidade 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 descrición 
clara e adecuada da raíz da 
unidade e santidade da 
Igrexa e leva a cabo unha 
valoración xustificada.  

Describe de modo extenso e 
coherente por que a Igrexa é 
unha, santa, católica e 
apostólica, baseándose na 
reflexión, ademais de na 
documentación. 
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CUARTO CURSO           Rúbricas para a avaliación 

PRIMEIRO TRIMESTRE: BLOQUES I E II, UNIDADES 1 E 2 
 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 
1 

Pouco adecuado 
2 

Adecuado 
3 

Moi adecuado 
4 

Excelente 

I.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. 

I.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 desinterese na 
actividade. 

Busca información de 
forma guiada e preséntalla 
ao grupo de modo básico. 

Busca en por el a 
información acerca das 
respostas das distintas 
relixións ás preguntas de 
sentido, a reelabora e 
preséntalla ao grupo. 

Busca de modo 
independente e atopa 
información ampla sobre as 
respostas ás preguntas de 
sentido que brinda cada 
relixión. Exponas de forma 
orixinal e propia. 

I.2.1 Razoa por que a 
revelación é a plenitude 
da experiencia relixiosa. 
(CCL, CAA) 

Cústalle comprender o 
concepto de revelación 
como plenitude de 
experiencia relixiosa. 

Entende a revelación 
como parte da experiencia 
relixiosa. 

Comprende e explica 
razoadamente por que a 
revelación é a plenitude da 
experiencia relixiosa. 

Razoa adecuadamente, 
explica con claridade e con 
exemplos por que a 
revelación é a plenitude da 
experiencia relixiosa. 

I.2.2 Analiza e debate as 
principais diferenzas entre 
a revelación de Deus e as 
relixións. 
(CCL, CSC, CSIEE, 
CCEC) 

Non ve a diferenza entre a 
revelación divina e as 
relixións. 

Entende que hai diferenzas 
entre a revelación 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. 

II.1.1 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. 

II.1.2 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. 

 II.2.1 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. 

 II.2.2 Esfórzase por 
comprender a novidade 
do Mesías que sofre 
como criterio de vida.  

       (CAA, CSC) 

Resúltalle complicado 
comprender a novidade do 
Mesías que sofre e que 
esta sexa un criterio de 
vida. 

Esfórzase por comprender 
a innovación que supón o 
Mesías que sofre e trata de 
identificalo,  con axuda, 
cun criterio vital. 

Comprende que o Mesías 
que sofre é un concepto 
novo  e que ofrece un 
criterio de vida, que 
acepta. 

Entende o que supón a 
figura dun Mesías que sofre, 
sitúaa correctamente no seu 
contexto e identifícao cun 
criterio vital novo que pode 
compartir. 
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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 Localiza, 
selecciona e argumenta en 
textos evanxélicos 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. 

III.2.1 Le de maneira 
comprensiva un evanxeo, 
identifica e describe a 
misión salvífica de Xesús.  

(CCL, CSC) 

 

Le de forma incompleta, 
ou ben é incapaz de 
comprender, no evanxeo a 
mensaxe de Xesús 
respecto da súa misión 
salvífica. 

Le un evanxeo e pode 
identificar pasaxes 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 maneira que 
discerne nel a misión 
salvífica de Xesús e 
descríbea de modo 
reflexivo. 

2.1III.2.2 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) 

Identifica de modo guiado 
algunha persoa que 
actualiza a misión de 
Xesús na actualidade, pero 
non sabe expor 
correctamente 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. 
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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 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. 

IV.1.2 Adquire o hábito 
de reflexionar buscando 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 criterios de 
procura do ben ante as 
eleccións que se lle 
presentan. 

Interioriza o hábito de 
reflexionar para buscar o 
ben ante as diferentes 
eleccións. 

Establece o hábito da 
reflexión como parte da súa 
conduta, dilucidando 
sempre na busca do ben. 

IV.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 identificar 
unha en concreto entre as 
distintas formas de vivir a 
afectividade. 

Coñece a existencia de 
distintas formas de vivir a 
afectividade e  amosa a 
súa preferencia pola  que 
recoñece como máis 
humana. 

É consciente de que 
existen distintas formas de 
vivir a afectividade 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. 

IV.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. 

IV.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 autoridade 
dentro da Igrexa, pero non 
comprende  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. 

IV.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. 

IV.3.1 Identifica 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. 

Identifica as iniciativas 
eclesiais da súa contorna 
que colaboran na 
construción da civilización 
do amor. 

Coñece e disingue os 
distintos labores eclesiais da 
súa contorna que colaboran 
na construción da 
civilización do amor e 
debate sobre o seu traballo 
con achegas orixinais. 
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PRIMEIRO DE BACHARELATO 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE: Unidades 1 e 2 

1  
Pouco adecuado 

2 
Adecuado 

3  
Moi adecuado 

4 
Excelente 

I.1.Realiza unha reflexión  
sobre acontecementos e 
emite xuízos de valor sobre 
a necesidade de sentido. 

Ten dificultades para 
revisar reflexivamente 
os acontecementos e é 
incapaz de emitir xuízos 
coherentes. 

Recoñece os 
acontecementos, pero non 
é capaz de emitir os seus 
propios xuízos de valor, 
aínda que é posible que 
entenda e/ou asuma os 
doutras persoas. 

Recoñece os 
acontecementos e 
reflexiona sobre eles, pero 
emite xuízos incompletos 
sobre a necesidade de 
sentido. 

Reflexiona con coherencia 
sobre os acontecementos 
presentados e emite xuízos 
completos e motivados 
sobre a necesidade de 
sentido. 

I.2. Identifica e diferenza a 
diversidade de respostas 
salvíficas que mostran as 
relixións máis estendidas. 

Comprende que existen 
diversas relixións, pero 
cústalle entender en que 
consisten as súas 
respostas salvíficas. 

Identifica distintas 
relixións e diversas 
respostas salvíficas, pero 
ten dificultades para 
diferencialas entre si. 

É capaz de identificar e 
diferenciar as principais 
relixións e as súas 
respostas salvíficas, pero 
non entende estas 
respostas en profundidade. 

Diferenza perfectamente as 
distintas respostas salvíficas 
propostas, identifícaas coas 
distintas relixións e é capaz 
de expresar claramente cada 
unha delas. 

I.3. Identifica, a través das 
fontes, os diferentes 
métodos de coñecer a 
verdade na filosofía, na 
teoloxía, na ciencia e na 
técnica, e distingue que 
aspectos da realidade 
permiten coñecer cada 
método. 

Pode entender que 
existen distintos modos 
de coñecer a verdade, 
pero non distingue que 
aspectos permiten 
coñecer cada un. 

Entende que existen 
distintos métodos de 
coñecer a verdade e 
distingue superficialmente 
os aspectos que se poden 
aprender con cada 
método, pero non 
distingue claramente os 
límites entre eles. 

Pode identificar os 
métodos de coñecemento 
da verdade e relacionalos 
cos aspectos que cada un 
deles permite coñecer, 
pero faino 
superficialmente, sen 
profundar nas súas 
implicacións. 

Identifica correctamente os 
métodos de coñecemento e 
as respostas de cada un 
deles e realiza unha 
distinción clara e baseada 
na reflexión e no contraste 
de datos.  

II. 1. Revisa exemplos de 
inxustiza e extrae deles a 
idea de que a lei humana é 
insuficiente para 
fundamentar a dignidade do 
individuo.  

Resúltalle indiferente ou 
difícil de discernir a idea 
da inxustiza e non pode 
entender a relación entre 
a lei e a dignidade 
humana. 

Pode identificar a 
inxustiza na maioría dos 
casos e percibe unha 
relación entre lei e 
dignidade, sen profundar 
nas súas carencias. 

Identifica a inxustiza en 
todos os casos e albisca a 
falta de capacidade da lei 
para fundamentar a 
dignidade humana. 

Identifica nos exemplos 
todos os casos de inxustiza 
e comprende a incapacidade 
das leis humanas para 
fundamentar a dignidade 
das persoas.  

II.2. Compara a lei con 
textos eclesiásticos que 
relacionan a dignidade 
humana coa súa condición 
de ser creado por Deus. 

Ten dificultades para 
realizar unha 
comparación entre os 
textos eclesiásticos e os 
exemplos legais e non 
ve a relación entre a 
condición da creación e 
a dignidade humana. 

Pode comparar os textos 
xurídicos e os 
eclesiásticos, pero non 
establece claramente a 
condición de dignidade en 
relación coa de creación. 

Compara os textos 
eclesiásticos e os 
xurídicos e deduce que a 
dignidade humana está 
vinculada coa súa 
condición de creación 
divina.  

Tras a comparación de 
textos, é capaz de 
fundamentar claramente a 
idea de que a dignidade 
humana vén dada pola súa 
condición de creación e 
sabe expresalo de forma 
clara. 

II.3. Pode identificar e 
distinguir entre si as 
respostas salvíficas das 
diferentes relixións. 
 

Pode identificar a 
existencia de varias 
relixións, pero non 
distingue con corrección 
as respostas salvíficas 
que ofrecen. 

Identifica as respostas 
salvíficas de cada 
relixión, pero non avanza 
na súa distinción. 

Establece con corrección 
as diferenzas existentes 
entre as respostas 
salvíficas das relixións, 
pero sen achegar unha 
reflexión. 

Identifica e distingue 
correctamente as diferentes 
respostas salvíficas e pode 
realizar unha reflexión 
persoal profunda sobre iso. 

II.4. Identifica de forma 
comprensiva o ben común, 
o destino universal dos bens 
e a subsidiariedade. Pode 
definilos persoalmente e 
aplicalos a situacións 
concretas, nas que xustifica 
o pensamento social da 
Igrexa. 

Identifica vagamente as 
ideas de ben común, 
destino universal dos 
bens e subsidiariedade, 
pero é incapaz de 
definilos ou relacionalos 
coa Doutrina Social da 
Igrexa. 

Pode identificar 
claramente o ben común, 
o destino universal dos 
bens e a subsidiariedade, 
pero cústalle definilos 
e/ou asocialos coa 
Doutrina Social da Igrexa. 

Entende as ideas de ben 
común, destino universal 
dos bens e 
subsidiariedade, defíneos 
de forma simple e 
relaciónaos no seu 
conxunto coa Doutrina 
Social da Igrexa. 

Comprende e transmite por 
medio das súas definicións 
persoais os conceptos de 
ben común, destino 
universal dos bens e 
subsidiariedade, 
identifícaos claramente con 
exemplos e relaciónaos con 
achegas da Doutrina Social 
da Igrexa. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 3 e 4 

1  
Pouco adecuado 

2 
Adecuado 

3  
Moi adecuado 

4 
Excelente 

III.1. Valora  as respostas 
de sentido do laicismo, do 
ateísmo e do agnosticismo e 
compáraas coa resposta de 
salvación que brindan as 
distintas relixións. 

Aínda que comprende 
que hai diferenza entre as 
respostas de sentido do 
laicismo, do 
agnosticismo e do 
ateísmo, non as distingue 
entre si nin ten clara a 
resposta de salvación das 
relixións. 

Distingue as respostas 
non-relixiosas e coñece, 
de xeito básico, a resposta 
das relixións, pero non 
pode elaborar unha 
comparación sólida entre 
elas. 

Valora e distingue as 
respostas de sentido das 
alternativas á relixión, 
identifica e valora as 
respostas de salvación das 
relixións e elabora unha 
comparación básica entre 
elas. 

Identifica, clasifica, valora 
e distingue a resposta de 
sentido das alternativas 
non-relixiosas. Coñece e 
valora as respostas 
salvíficas das relixións e 
elabora unha comparación 
ben establecida entre elas. 

III.2. Identifica, a través das 
fontes, os diferentes 
métodos de coñecer a 
verdade na filosofía, na 
teoloxía, na ciencia e na 
técnica. Distingue que 
aspectos de realidade 
permite coñecer cada 
método. 

Pode entender que 
existen distintos modos 
de coñecer a verdade, 
pero non distingue que 
aspectos permite coñecer 
cada un. 

Entende que existen 
distintos métodos de 
coñecer a verdade, 
distingue 
superficialmente os 
aspectos que se poden 
aprender con cada 
método, pero non 
distingue claramente os 
límites entre eles. 

Pode identificar os 
métodos de coñecemento 
da verdade e relacionalos 
cos aspectos que cada un 
deles permite coñecer, 
pero faino 
superficialmente, sen 
profundar nas súas 
implicacións. 

Identifica correctamente os 
métodos de coñecemento e 
as respostas de cada un 
deles e realiza unha 
distinción clara e baseada 
na reflexión e no contraste 
de datos. 

III.3. Pode recoñecer e 
asumir con asombro a orixe 
divina do Universo, 
comprendendo que a súa 
procedencia non está 
relacionada nin co caos nin 
coas leis do azar. 

Intúe a relación de Deus 
co cosmos, pero non 
entende como se pode 
compatibilizar coas 
mensaxes contraditorias 
que o relacionan co caos 
ou co azar. 

Entende que existe unha 
relación entre Deus e o 
Universo, pero segue 
dubidando acerca das 
teorías do caos ou das leis 
do azar, sen chegar a 
ningunha conclusión 
adecuada.  

Chega a entender que a 
orixe do cosmos é divina e 
entende que nin o azar nin 
o caos son teorías que 
completen unha resposta 
válida.  

Comprende a orixe divina 
da creación e a súa 
contraposición coas teorías 
do caos ou do azar, 
respectando outras posturas 
e entendendo como se pode 
compatibilizar unha visión 
científica coa fe. 

III.4. Coñece, por medio da 
procura de información, os 
casos de Galileo, Miguel 
Servet etc. Pode debater 
correctamente sobre eles 
cos seus compañeiros e 
compañeiras e escribir 
sobre o tema de forma 
razoada.  

Coñece sucintamente a 
existencia dos casos 
indicados, pero non 
busca información 
suficiente nin é capaz de 
debater sobre o tema nin 
de elaborar un texto 
coherente. 

Coñece os casos 
indicados por medio de 
información básica, pero 
nun debate non pode 
soster unha opinión 
elaborada nin achegar un 
punto de vista persoal por 
escrito. 

Informouse 
suficientemente dos casos 
realizando unha 
investigación propia e 
achega a súa opinión 
acerca deles, tanto nun 
debate como por escrito, 
pero sen chegar a unha 
reflexión madura. 

Realizou unha procura 
completa de información, 
organizouna e reflexionou 
sobre ela, de maneira que 
pode soster correctamente o 
seu punto de vista nun 
debate ou nun escrito 
coherente. 

III.5. Descobre e acepta con 
respecto que o criterio ético 
nace do recoñecemento da 
dignidade do ser humano. 

Ten dificultades para 
relacionar a ética coa 
dignidade humana. 

Pode relacionar a ética 
coa dignidade humana, 
pero de forma primaria. 

Relaciona e acepta 
respectuosamente o 
vínculo entre a ética e a 
aceptación da dignidade 
humana e pode 
comunicalo de forma 
sinxela. 

Asume na súa vida e 
mediante exemplos alleos a 
relación directa entre o 
criterio ético e a aceptación 
da dignidade do ser 
humano, transmíteos con 
corrección e de forma clara. 

III.6. Revisa exemplos de 
inxustiza e extrae deles a 
idea de que a lei humana é 
insuficiente para 

Resúltalle indiferente ou 
difícil de discernir a idea 
da inxustiza e non pode 
entender a relación entre 

Pode identificar a 
inxustiza na maioría dos 
casos e percibe unha 
relación entre lei e 

Identifica a inxustiza en 
todos os casos e albisca a 
falta de capacidade da lei 

Identifica nos exemplos 
todos os casos de inxustiza 
e comprende a 
incapacidade das leis 
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fundamentar a dignidade do 
individuo.  

a lei e a dignidade 
humana. 

dignidade, sen profundar 
nas súas carencias. 

para fundamentar a 
dignidade humana. 

humanas para fundamentar 
a dignidade das persoas.  

IV.1.Define de forma 
persoal os conceptos legal, 
ético e moral. Realiza unha 
presentación, apoiada en 
medios audiovisuais, sobre 
as diferenzas entre eles. 

Pode chegar a presentar 
unha definición, pero 
esta é xenérica e pouco 
elaborada, e non realiza 
unha diferenciación entre 
os termos. 

Presenta as definicións 
segundo o seu criterio 
persoal, pero de forma 
incompleta ou pouco 
fundamentada; a 
presentación é simple. 

Realiza a definición dos 
tres termos baseándose en 
criterios persoais e expona 
de forma ordenada e clara. 

Consegue unha definición 
completa, que parte da súa 
opinión persoal, e preséntaa 
claramente e de forma que 
queden patentes o seu 
esforzo e a súa 
creatividade. 

IV.2. Descobre e acepta con 
respecto que o criterio ético 
nace do recoñecemento da 
dignidade do ser humano. 

Ten dificultades para 
relacionar a ética coa 
dignidade humana. 

Pode relacionar a ética 
coa dignidade humana, 
pero de forma primaria. 

Relaciona e acepta 
respectuosamente o 
vínculo entre a ética e a 
aceptación da dignidade 
humana e pode 
comunicalo de forma 
sinxela. 

Asume na súa vida e 
mediante  exemplos alleos 
a relación directa entre o 
criterio ético e a aceptación 
da dignidade do ser 
humano; transmíteo con 
corrección e comunícao de 
forma clara. 

IV.3. Identifica de forma 
comprensiva o ben común, 
o destino universal dos 
bens e a subsidiariedade. 
Pode definilos 
persoalmente e aplicalos a 
situacións concretas, nas 
que xustifica o pensamento 
social da Igrexa. 

Identifica vagamente as 
ideas de ben común, 
destino universal dos 
bens e subsidiariedade, 
pero é incapaz de 
definilos ou de 
relacionalos coa 
Doutrina Social da 
Igrexa. 

Pode identificar 
claramente o ben común, 
o destino universal dos 
bens e a subsidiariedade, 
pero cústalle definilos 
e/ou asocialos coa 
Doutrina Social da 
Igrexa. 

Entende as ideas de ben 
común, destino universal 
dos bens e 
subsidiariedade, defíneos 
de forma simple e 
relaciónaos no seu 
conxunto coa Doutrina 
Social da Igrexa. 

Comprende e transmite por 
medio das súas definicións 
persoais os conceptos de 
ben común, destino 
universal dos bens e 
subsidiariedade, 
identifícaos claramente con 
exemplos e relaciónaos con 
achegas da Doutrina Social 
da Igrexa. 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
TERCEIRO TRIMESTRE: Unidades 5 e 6 

1  
Pouco adecuado 

2 
Adecuado 

3  
Moi adecuado 

4 
Excelente 

V.1. Recoñece algúns 
problemas sociais de finais 
do século XIX e estuda 
como han ir evolucionando 
ata o momento actual. 
Analiza as respostas que dá 
a estes problemas a 
Doutrina Social da Igrexa. 

Identifica os problemas 
sociais, segundo as 
indicacións do libro de 
texto ou do docente, pero 
non coñece a súa 
evolución ou ben ten 
dificultades para 
relacionalos coa Doutrina 
Social da Igrexa. 
 

Coñece e identifica os 
problemas sociais do 
século XIX e a súa 
repercusión na 
actualidade; pode 
relacionalos coas 
accións que propón a 
Doutrina Social da 
Igrexa. 

Identifica os problemas 
sociais do século XIX 
que chegaron ata a 
actualidade, dando 
conta da súa evolución, 
e é capaz de establecer 
unha relación xeral co 
labor eclesiástico no 
campo social. 

Demostra o seu coñecemento 
sobre os problemas que a 
sociedade actual arrastra desde 
o século XIX, é consciente da  
súa evolución e identifica con 
claridade as accións que a 
Doutrina Social da Igrexa 
propón para compensalos. 

V.2. Define de forma 
persoal os conceptos legal, 
ética e moral. Realiza unha 
presentación, apoiada en 

Pode chegar a presentar 
unha definición, pero esta 
é xenérica e pouco 
elaborada, e non realiza 

Presenta as definicións 
segundo o seu criterio 
persoal, pero de forma 
incompleta ou pouco 

Realiza a definición dos 
tres termos baseándose 
en criterios persoais e 

Consegue unha definición 
completa, que parte da súa 
opinión persoal, e preséntaa 
claramente e de forma que 
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5. Concrecións metodolóxicas da materia. 

5.1.Concrecións metodolóxicas específicas. 

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 disciplina de Relixión Católica 
utilizará unha metodoloxía centrada na persoa, que respectará os seguintes principios: 

medios audiovisuais, sobre 
as diferenzas entre eles. 

unha diferenciación entre 
os termos. 
 

fundamentada; a 
presentación é simple. 

preséntaa de forma 
ordenada e clara. 

queden patentes o seu esforzo e 
a súa creatividade. 

VI.1. Revisa o concepto de 
cultura a través do tempo 
para chegar a unha 
definición que pode 
comparar co carácter 
antropolóxico das 
ensinanzas eclesiásticas. 

Achégase  
superficialmente ás 
distintas visións do 
concepto de cultura, pero 
non chega a unha 
definición e/ou non fai 
unha comparación clara co 
carácter antropolóxico das 
ensinanzas da Igrexa. 
 

Revisa a evolución do 
concepto de cultura e 
compárao coa 
antropoloxía na Igrexa, 
pero non fixa 
claramente ningunha 
das dúas ideas. 

Chega a unha 
definición de cultura e 
compáraa co carácter 
antropolóxico das 
ensinanzas da Igrexa, 
pero non afonda no 
estudo dos dous 
conceptos. 

Estuda, analiza e define 
correctamente o concepto de 
cultura a través do tempo e 
realiza un contraste coherente e 
fundamentado co carácter 
antropolóxico das ensinanzas 
eclesiásticas. 

VI.2. Identifica elementos 
propios de diversas 
culturas, cos que leva a 
cabo unha comparación que 
expón de forma 
audiovisual. 

Pode identificar elementos 
de culturas diferentes, pero 
non chega a completar a 
comparación e non a 
plasma correctamente. 

Identifica as distintas 
culturas e compáraas, 
pero de forma básica, e 
a súa presentación 
audiovisual é precaria. 

Consegue unha  
identificación dos 
elementos definitorios 
de diversas culturas e é 
capaz de realizar unha 
presentación. 

Identifica con destreza 
elementos de distintas culturas, 
que compara con seguridade e 
orixinalidade por medio dunha 
presentación audiovisual. 

VI.3. Aprende sobre a vida 
monástica para coñecer e 
respectar as súas 
peculiaridades. Pode 
identificar a súa influencia 
na organización do traballo. 

Chega a coñecer de forma 
sucinta algúns trazos da 
vida monástica e identifica 
algunha influencia en 
relación coa organización 
do traballo. 

Recoñece e mostra 
respecto por algunhas 
peculiaridades da vida 
monástica e pode 
identificar de modo 
simple a súa influencia 
na organización da 
vida laboral.  

Demostra coñecer e 
respectar trazos da vida 
monástica que están 
relacionados coa 
organización da vida 
laboral.  

Reflexiona de forma autónoma 
acerca das particularidades da 
vida monacal e mostra respecto 
por ela. É capaz de relacionar 
correctamente estes trazos coa 
organización da vida laboral en 
que derivaron. 

VI.4. Recoñece a 
importancia do traballo dos 
monxes para conservar e  
transmitir a cultura 
grecolatina. Recolle en 
material audiovisual a 
síntese dos seus 
descubrimentos. 

Mostra certo interese polo 
labor dos monxes na 
conservación da cultura, 
pero non é capaz de 
chegar a descubrimentos 
autónomos nin é quen de 
recollelos en material 
audiovisual. 

Interésase polo traballo 
monacal en referencia 
á conservación da 
cultura e realiza unha 
procura básica de 
información que 
recolle de forma 
sinxela.  

Recoñece a importancia 
do labor dos monxes 
para a transmisión da 
cultura e a arte 
grecolatina e sabe 
sintetizalo en material 
audiovisual. 

Investiga, pescuda e chega a 
atopar datos interesantes acerca 
do labor dos monxes para 
conservar e transmitir a cultura 
grecolatina. Recolle este 
material e sintetízao de forma 
integrada nun proxecto 
audiovisual atractivo e ben 
realizado no que se percibe 
unha valoración do traballo 
monacal. 
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- Recoñecemento do rol do docente. considerado 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 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 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 e da autonomía persoal. 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 e a autonomía persoal na relación persoal e social. 

- 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. 

A materia de Relixión Católica na ESO pretende continuar afondando nos contidos traballados na Educación Primaria, pero 

buscando un enfoque dinámico, pedagoxicamente renovado e aberto a novos recursos, especialmente á experiencia dos mozos e 

mozas. Por iso se establece este proxecto ao redor de sete unidades na ESO correspondentes a preguntas fundamentais sobre o 

sentido da vida. Aplicando en cada unha delas 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 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. 

 As unidades están encabezadas cunha gran pregunta e ábrense coa invitación a traballar sobre unha imaxe mediante unha 
rutina de pensamento. Téñense en conta diferentes técnicas de traballo cooperativo, e numerosas actividades baséanse nas 
intelixencias múltiples. A unidade complétase cun mapa mental que facilita a síntese dos contidos e actividades de avaliación 
competencial ao final de cada unidade. 

 O traballo coas novas tecnoloxías intégrase en cada unha das unidades acompañados de diversos de elementos multimedia e 
propostas de traballos bíblicos e de interioridade. 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – Relixión Católica-   

- - 32 - 

Todas as actividades propostas teñen en conta as intelixencias múltiples comezado cun enfoque preventivo, que sirve para reforzar 
as ideas dende as diversas formas de aproximación. O aprendizaxe 360º focaliza á atención fóra da aula a fin de integrar os 
coñecementos adquiridos por diversos medios. Ao remate de cada unidade elaborarase un mapa mental para favorecer a capacidade 
de síntese usando diversas destrezas de pensamento. 

Concibindo a educación como un proceso construtivo no que a actitude que manteñen profesora e alumnos permite a aprendizaxe 
significativa. Os estudantes convértense en motor do seu propio proceso de aprendizaxe ao modificar os seus esquemas de 
coñecemento. A profesora exerce o papel de guía ao poñer en contacto os coñecementos e as experiencias previas do alumno cos 
novos coñecementos. Esta concepción permite ademais garantir a funcionalidade da aprendizaxe, é dicir, asegura que o alumno do 
IES Milladoiro poderá utilizar o aprendido en circunstancias reais, levándoo á practica, ou utilizándoo como instrumento para lograr 
novas aprendizaxes. 

A intención do proceso educativo e que cada alumno/a acade o seu máximo desenvolvemento e autonomía persoal; para conseguilo, 
é preciso espertar o interese e fomentar a actitude e a creatividade no traballo escolar. Na clase de Relixión resultará máis doado 
crear ese ambiente de participación, xa que o feito relixioso está aí, na vida cotiá e na historia cultural do individuo e do grupo. Este 
curso multiplicaremos esforzos dado que algúns grupos seguen a ser numerosos e haberá, por tanto, que axustarse ás características 
específicas dos mesmos. 

Mediante a Metodoloxía activa onde o alumno sexa o protagonista, a profesora tratará de orientar e informa acerca das fontes 
ensinando a utilizalas. Esta metodoloxía axudará a distinguir datos e a súa interpretación; valores verdadeiros e falsos,a ser críticos 
e reflexivos e en definitiva, a facer síntese entre fe e cultura. Esta formulación esixe un pluralismo metodolóxico, pois hai múltiples 
modalidades de aprendizaxe en función das idades dos alumnos e o seu ambiente cultural. Así unhas veces será a explicación da 
profesora, outras veces, a charla con preguntas-estímulo ou traballo sobre textos, traballo persoal e en pequenos grupos. En ocasións 
utilizaranse elementos extrínsecos, alleos ó problema que se discute (cun medio atraente, como unha imaxe, película, caricatura, 
canción, diapositiva, vídeo,...); noutras ocasións serán elementos intrínsecos, tales como o estudio dun caso, opinións contrarias, 
preguntas incitantes, capaces de crear no alumnado centros de interese respecto ao tema.A actividade do alumno/a na clase de 
Relixión é indispensable, pois na esencia do acto educativo está a actividade do suxeito que se educa, entendida como impulsor ou 
forza interior que nace da necesidade de facer, de saber e de ser da persoa. Este impulso cristaliza en actividades que producen 
experiencias ou aprendizaxes que conforman e enriquecen a personalidade do individuo. 

O fomento da creatividade facilita a expresión persoal do propio mundo e dos sentimentos, facendo que o alumno participe do acto 
mesmo de ensinar. A actividade e creatividade do ensino relixioso pódese entender como capacidade de achar solucións novas ós 
problemas expostos polo propio ensino. O ensino relixioso pretende suscitar unha actitude crítica diante do mundo, non se limita 
só a ofrecer elementos de coñecementos ou dar normas de conduta, senón que debe axudar a un e a outros na análise, na elaboración 
de xuízos e nas opcións que as diferentes situacións humanas comportan. 

A Educación do sentido crítico é condición imprescindible para a educación na liberdade e a responsabilidade. Na clase de Relixión, 
non se trata de aprender docilmente o patrimonio do pasado, senón de aprender a escoller criticamente e a xustificar as propias 
opcións de aqueles valores que o Evanxeo fai imprescindibles, neste senso  resulta inestimable o valor das saídas e viaxes. 

Imponse, pois, establecer un diálogo auténtico coa realidade cultural nunha tripla dirección:  
1- Informando sobre a relación e influxo mutuo entre a cultura occidental e o feito relixioso cristián. 
2- Xulgando e criticando esa cultura (fórmulas, símbolos, ritos, comportamentos) á luz da fe. 
3- Reinterpretando as expresións da fe (fórmulas, símbolos, ritos, comportamentos) á luz dos valores que emerxen da cultura 

actual. 

A Relixión, no marco escolar, é unha disciplina entre as outras e coas outras. Non pode ser unha materia aparte, senón que debe 
estar intimamente relacionada coas demais áreas curriculares. De aí a importancia da globalización e interdisciplinariedade, tratando 
de entrar en contacto coa cultura concreta tendo en conta a idade dos alumnos, nun diálogo aberto, crítico e respectuoso cos outros 
campos do saber. 
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5.2. Estratexias de ensino-aprendizaxe 

Fieis sempre ao principio do pluralismo metodolóxico, no desenvolvemento das unidades didácticas utilizaranse, combinadas, 
diversas estratexias de ensino-aprendizaxe, partindo sempre da experiencia do alumno/a: 

a) Estratexias expositivas. O ensino da Relixión é herdeiro e forma parte do kerigma cristián. Ten polo tanto, unha parte de 
proclamación, narración, relato. É tan esencial a exposición que o éxito ou fracaso da clase depende en gran parte do rigor, 
amenidade, entusiasmo, honradez e riqueza expositiva. O mesmo cabe dicir dos textos expositivos do material curricular. Iso non 
implica unha asimilación simplista por parte do alumno nin unha clase maxistral por parte da profesora. As diferentes estratexias 
expositivas deben ter en conta os coñecementos previos do alumnado, os seus intereses e necesidades, as súas motivacións e os 
seus proxectos vitais. Mediante a exposición buscamos tamén una aprendizaxe significativa por recepción. 

b) Estratexias de indagación. Na presente programación didáctica son moi abundantes e case sempre van ligadas á aprendizaxe de 
procedementos. 

1- Preséntanse materiais seleccionados (textos,  imaxes, obras de arte, testemuños, obxectos sagrados, normas...) sobre un tema 
para que o alumno os estruture ou reestruture segundo criterios propios. 

2- Suscítanse problemas, de índole cultural-relixiosa, teolóxica ou moral, cuxa solución buscará o propio alumno en función dunhas 
craves que necesariamente subministrará a docente. 

3- Propóñense moi diversos e variados exercicios de busca e tratamento de información coa axuda de internet. Promoveranse 
debates, comparacións, indagación de secuencias lóxicas de causa-efecto, acción-reacción, etc.. 

4- Naqueles grupos que se opte por traballar seguindo unha metodoloxía baseada na Aprendizaxe Cooperativa aplicaranse as 

estratexias propias da mesma. 

c) estratexias de motivación. Segundo as características do alumnado, utilizaranse diversas estratexias: 

- Os que manifesten inquietude intelectual pódense motivar mediante retos conceptuais, invitacións á dedución, paradoxos, 
conflictos cognitivos, etc.... 

- Os que manifesten un carácter máis afectivo, pódeselles motivar coa presentación de casos, exemplos viventes, actitudes xenerosas 
doutras persoas, rastros de bondade... 

d) ver, xulgar, actuar. Partir da experiencia que está na base mesma da pedagoxía relixiosa, tal como se explícita nos últimos 
documentos da Igrexa, debe ser o normal sempre que sexa posible, aplicaremos a secuencia ver, xulgar, actuar. Na clase de Relixión, 
o método tradúcese nos seguintes pasos: 

1- Descríbese a experiencia. Relátanse as experiencias persoais, lémbranse as doutras persoas, actualízanse as tradicións relixiosas, 
etc.... 

2-Confróntase a experiencia coa mensaxe relixiosa. Indágase a relación, búscanse paralelismos, vendo como se pode aplicar á 
situación de experiencia un determinado texto bíblico ou unha verdade teolóxica, etc... Xeralmente esta fase debe terminar 
formulando unha pequena síntese da mensaxe relixiosa (Biblia + teoloxía + liturxia + cultura) 

3- Formúlanse posibles compromisos de acción. Trátase só de descubrir as posibilidades de actuar para potenciar o bo e rebaixar o 
malo. Pero non debe esquecerse nunca que a clase de Relixión non é catequese e que, polo tanto, hai que ser extremadamente 
respectuoso coa autonomía dos alumnos. 

 

 

5.3. Agrupamento de alumnado 

En función das necesidades da diversidade dos alumnos e da heteroxeneidade das actividades de ensino-aprendizaxe, poderanse 
artellar as seguintes variantes de agrupamento dos alumnos: 
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MODALIDADES DE 
AGRUPAMENTO 

NECESIDADES QUE CUBRE REALIZACIÓNS 
CONCRETAS 

 
Pequeno grupo (apoio) 

- Reforzo para alumnado máis lento ou con NNEEE 

- Ampliación para alumnos con ritmos mais rápido. 

 

 
 
Agrupamento flexible 

Resposta puntual a diferenza en: 

- Nivel de coñecementos 

- Ritmo de aprendizaxe 

- Intereses e motivacións 

 

Obradoiros Resposta xeral a diferentes intereses e motivacións  
Grupos Cooperativos Implicación activa do alumnado no seu proceso de 

aprendizaxe, fomento da actitude crítica e colaboración. 
 

  

 

5.4. Organización de espazos 

A utilización dos diversos espazos estará en función da natureza das actividades que se poidan levar a cabo. 

ESPAZO ESPECIFICACIÓNS 
Dentro da aula - Disposicións espaciais diversas  

(segundo a adaptabilidade do mobiliario) 
Agrupamento flexible - Aula de informática 

Biblioteca 
Salón de Actos 
Corredores,  
Patio cuberto 
Patio exterior 
contorna do centro educativo… 

 

 

6. Materiais e recursos didácticos.  

Esta materia dispón de libro de texto específico,  libro  do alumno, libro dixital interactivo e caderno dixital interactivo amais de 
recursos didácticos e materias complementarios. Traballaremos coa pizarra tradicional e coa dixital, a aula virtual  e con documentos 
dixitalizados e online. Entregaranse fotocopias, mapas e mapas conceptuais cando sexa preciso. Para este fin o departamento espera 
poder dispor dalgúns materiais básicos para facer traballos manuais, así como cores, rotuladores, cartolinas, e outros. No caso de 
necesitar outro tipo de materiais pediráselle aos alumnos que os traian da casa (para a elaboración de actividades específicas).  

Todo o alumnado está matriculado na aula virtual. É obrigatorio que cada alumno dispoña  de libro de texto e caderno persoal e/ou 
blog no que estarán recollidos os recursos didácticos (no caso de existir acceso a internet durante a sesión), tamén manexaremos 
con asiduidade a Biblia, amais doutros materiais que con carácter xeral serán proporcionados pola profesora (fotocopias, textos, 
mapas…), e outros de reforzo, afondamento ou consulta. Esperamos poder contar durante o presente curso con bibliografía de 
consulta na biblioteca. 

Tendo en conta os criterios metodolóxicos desta programación, para desenvolver con éxito o proceso de ensinanza-aprendizaxe o 
uso dos seguintes materiais: fontes bibliográficas de cada unidade didáctica, PCs ou outros dispositivos tecnolóxicos, internet, 
medios audiovisuais, proxector multimedia e equipos de son. Contamos con poder dispor da Biblioteca escolar, da aula de 
informática ou como mínimo dunha aula con equipamento TIC e pizarra dixital, fichas das carpetas de recursos do Departamento, 
Documentos da Igrexa Católica (encíclicas, artigos e outras publicacións), Revistas e diarios en papel e na rede, comentarios de 
texto, Videoteca e bibliografía do centro,  aula virtual, blogs de aula e wikis, exposición en paneis e murais, diversos recursos 
lúdico-relixiosos tanto físicos coma na Rede, formularios online mediante googledocs, canais de youtube e youtubers, padlets, 
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tableiros virtuais, kahoots, socrative, dispositivos móbiles, redes sociais, xogos educativos online, cancións e actividades musicais, 
xogos e dinámicas grupais, presentacións en prezi, powerpoint e noutros formatos, exercicios de valores, etc. 

 

 

 

 

7. Criterios de cualificación e promoción do alumnado. 

Nos procedementos de avaliación considéranse todos os métodos que fan posible contrastar o grao de aprendizaxe da materia tendo 
en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo. 

 

7.1. Criterios xerais. 

Entendemos a avaliación  como proceso continuo, regulador, orientador e autocorrector, na medida que proporciona información 
sobre a adaptación do proceso educativo ás necesidades ou posibilidades dos alumnos e alumnas, favorecendo a modificación 
daqueles aspectos que sexan causa de desaxustes. Os docentes tamén debemos avaliar os propios procesos de ensino e a nosa 
práctica docente en relación ás intencións educativas e aos obxectivos planificados. Para isto utilizaremos tres tipos de avaliación 
que se aplicarán sucesivamente: 

Avaliación inicial ou diagnóstica. Para coñecer o grao de coñecementos, desenvolvemento e aptitudes do alumno/a no momento de 
iniciarse a súa aprendizaxe. Con ela poderemos adaptar a aprendizaxe ao nivel de maduración de cada alumno facilitando a 
observación dos seus progresos futuros. 

Avaliación formativa ou orientadora. Realizarase ao longo de todo o curso; a súa finalidade é comprobar a marcha do proceso cando 
se está levando a cabo. 

Avaliación final ou sumativa. Para comprobar se as intencións educativas do proceso de ensino-aprendizaxe se acadaron. Non ten 
un sentido de certificación oficial senón que ven a constituír a avaliación inicial para o seguinte tramo do proceso educativo. Só ten 
sentido se é considerada como posterior á avaliación formativa. 

Xunto cos criterios  de avaliación que se han desenvolver para cada un dos niveis, tamén se  terán en conta os estándares de 
aprendizaxe correspondentes. 

 

 

7.2. Cómo avaliar.  

Este modelo de avaliación precisa unha información puntual que permita ser interpretada, que debe ser tamén continua e puntual 
para así completar todo o proceso avaliador. 

 PROCESO AVALIADOR   

Recollida de información Interpretación e avaliación Adaptación ao proceso 

 Re- programación  

Os medios que facilitan esta recollida de información son, basicamente, a observación directa e a análise de tarefas docentes. 
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7.3. Cando avaliar. 

Ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe do curso. Non obstante informarase do desenvolvemento deste proceso ao 
alumnado e aos seus pais ou titores mediante unha nota cualificadora do mesmo. A devandita información levarase a cabo polo 
menos en tres ocasións durante o curso mediante tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre; a última coincidirá coa 
avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

 

7.4. Criterios de cualificación 

Para obter a cualificación aplicaranse os instrumentos de avaliación sinalados anteriormente. O valor numérico ben definido polos 
seguintes aspectos: 

1) Valor de ponderación cuantitativa: TRABALLOS E/OU PROBAS ESPECÍFICAS orais ou escritos 50% cuantitativos 

2) Valor de ponderación cualitativo: PRODUCIÓN, desenvolvemento de condutas, expresión, participación e responsabilidade 
50% cualitativos. 

Como probas específicas enténdense todas aquelas indicadas pola docente a fin de avaliar de xeito obxectivo os coñecementos 
tras aplicar os instrumentos de avaliación. A Produción refírese ao rendemento froito do traballo diario das actuacións e 
procedementos desenvolvidos. Valórase preferentemente a participación o interese, atención, creatividade e responsabilidade. O 
uso de táboas de indicadores permite que o alumnado participe neste proceso de cualificación. 

A avaliación da aprendizaxe será continua, de xeito que a cualificación final da materia corresponderase e coincidirá coa da 
avaliación final. Para garantir unha adecuada sistemática da mesma, no caso de que a cualificación obtida sexa inferior a 5 ou de 
que non fora posible avaliar, poderase realizar unha única proba final ou varias, segundo se considere, con idénticos contidos e 
criterios de avaliación coa posibilidade de ser substituída a criterio da profesora por un ou varios traballos orixinais e individuais 
nas mesmas condicións. 

A práctica do redondeo á alza na cualificación limítase á ultima avaliación. En ningún caso se poderá aplicar na primeira ou 
segunda avaliación a excepción de casos concretos derivados de circunstancias específicas e xustificadas. 

É indispensable asistir co libro de texto ou caderno ou similar, realizar as tarefas encomendadas, facer as probas e presentar os 
traballos dentro do prazo establecido. En caso de  esquecer o libro de texto hai que tomar notas no caderno durante esa sesión da 
información relevante.  O alumnado que non dispoña de libro de texto debe obrigatoriamente anotar no caderno para dispor dunha 
síntese que poida suplir a ausencia do libro de texto.   

Cando se traballe con aprendizaxe cooperativa tamén serán obxecto de ponderacións a consecución de obxectivos, compromisos 
persoais ou o exercicio do cargo en cada un dos plans de equipo realizados dentro dos apartados de produción e conduta. 

En caso de ausencias inxustificadas ou relacionadas con condutas irresponsables, dado o reducido número de sesións desta 
materia, haberá que acreditar a produción correspondente á sesión omitida do xeito que se acorde coa docente a instancia do 
causante. 

Hai que engadir 1 punto á cualificación final da avaliación se o alumno/a demostra a lectura dun dos libros propostos para lectura 
voluntaria, podendo chegar a engadir 0.5 puntos adicionais por cada novo libro que acredite ter lido. 

Dado que a avaliación é continua, cada avaliación parcial suspensa quedará superada se aproba a seguinte. No caso de chegar á  
terceira avaliación coa materia suspensa, a docente poderá levar a cabo una proba que verse sobre toda a materia ou esixir a 
entrega de tarefas específicas. 

As actividades de todo o alumnado serán deseñadas pola docente respectando os contidos e estándares de aprendizaxe e facendo 
uso dos materiais e recursos didácticos indicados no apartado 9 da programación. Deberá partir dos intereses do alumnado e das 
necesidades observadas, respectando a diversidade e individualidade. 
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Darase preferencia a actividades onde o alumnado adopte una actitude activa e participativa que fomente o uso das TICs, da 
aprendizaxe cooperativa mediante metodoloxías que potencien a aprendizaxe baseada no pensamento visual ou de problemas, na 
clase invertida, gamificación, kahoots ou tarefas interactivas. 

 

 

8. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

8.1.  Actividades de reforzo e adaptación. 

Elaboraranse e aplicaranse actividades de reforzo cando sexa preciso así como adaptacións curriculares individualizadas 
para o alumnado con necesidades educativas especiais  diagnosticado polo departamento de orientación e respectando os 
acordos do equipo docente. Estas actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais do 
alumnado.  

En función do grao de dificultade e dos obxectivos  adaptaranse ás diversas capacidades, motivacións e intereses dos 
estudantes. 

 

8.2.  Recuperación para alumnado con relixión pendente ou repetidor . 

Levarase a cabo un plan personalizado adaptado ás necesidades individuais  con material e actividades de apoio que pode 
rematar cunha proba que versará sobre os mínimos esixibles susceptible de ser substituída pola entrega de actividades ou 
traballos guiados e supervisados.  

Se a cualificación resultante fose inferior a 5 poderá volver a examinarse na convocatoria extraordinaria nas condicións 
establecidas. En calquera caso os mínimos esixibles para a superación desta materia serán os propios do nivel que lle quedara 
pendente. 

Os materiais de reforzo ou adaptación para a materia pendente serán, con carácter xeral, os propios do nivel e curso no que 
estivese matriculado o alumno/a. Este departamento poderá establecer outros materiais de reforzo para acadar os obxectivos 
se o estima oportuno.  

O alumnado repetidor na ESO terá nesta área o mesmo programa e tratamento que calquera outro alumno do grupo no que estea 
integrado. 

 

 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

9.1. Avaliación do proceso de aprendizaxe. 

Para levar a cabo unha avaliación continua que resulte eficaz utilizaranse diversos procedementos, que se sistematizan no 
seguinte cadro: 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS 

APLICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Observación directa e sistemática 
Asistencia 
Puntualidade 
Presta atención e toma notas 
Contesta correctamente ás cuestións 
Formula preguntas pertinentes 
Realiza as actividades propostas 
Interese pola materia 
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Trae material necesario para traballar 
Organiza correctamente o caderno 
Traballos realizados 
Monografías 
Cuestións propostas 
Actividades propostas 
Caderno de traballo 
Resumes 
Uso da Biblia 
Intervencións orais 

  

Probas específicas 
Controis escritos 
Exposicións orais 
Traballos presentados 
Rexistro de anécdotas 
Rúbricas (de ser o caso) 

  

Autoavaliación do alumno   
Coavaliación   
Adecuación de espazos   

 

9.2 Avaliación do proceso de ensino 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS APLICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
Cuestionarios 
Para os alumnos 
Para os pais 

  

Intercambios orais 
Entrevistas cos alumnos 
Debates 
Entrevistas cos pais 
Reunións cos pais 

  

Autoavaliación do docente 
Preparación das clases 
Vocabulario e ton empregado 
Orde e disciplina na clase 
Métodos empregados 
Uso de audiovisuais e TIC 
Observador externo 

  

Aspectos a mellorar   
Resultados obtidos   

 

 

10. Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial 

Realizarase unha proba escrita específica durante as primeira semanas de curso para diagnosticar a situación de partida, coñecer as 
competencias coas que chega o alumnado e detectar os casos que precisen de atención á diversidade.  
Os contidos desa proba serán os axeitados aos estándares de aprendizaxe imprescindibles do curso. 
Esa proba escrita pode conter preguntas obxectivas ou de texto incompleto, de emparellamento e de opción múltiple; sendo de 
carácter informativo e carecerá de validez para a cualificación final. 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – Relixión Católica-   

- - 39 - 

11. Medidas de atención á diversidade  

Aplicarase o establecido na Orde do 8 de setembro de 2021, que desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, de 
atención á diversidade e o Plan de Atención á Diversidade do Centro. 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. Aplicaremos as adaptacións curriculares que correspondan ao alumnos diagnosticados. Tamén se 
levarán a cabo as actuacións pertinentes ante a presenza no centro de alumnos estranxeiros con escasos coñecementos do 
idioma, que presenten dificultades de comprensión e de lecto-escritura.  As adaptacións curriculares serán individuais e 
estarán deseñadas en función dos casos que poidan xurdir.  

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 polos 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. 

 
Trataremos de adaptar as propostas dos protocolos sobre atención á diversidade elaborados pola Consellería de Educación á 
realidade e necesidade do noso alumnado, respectando as pautas específicas e medidas organizativas establecidas para este curso 
explicadas nas sesións de avaliación inicial. 
Unha vez detectadas as necesidades deste alumnado aplicaremos o que corresponda conforme ao establecido nos protocolos do Ies 
de acordo co disposto no PXAD do IES do Milladoiro aprobado o 14/06/17 na CCP  e que se atopa na web do centro: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/865 
 
Tamén se terán en conta outros protocolos establecidos pola Xunta de Galicia: 

- I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020. 
- Protocolo de identidade de xénero.  
- Protocolo de Protección de datos. 
- Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia. 

 
Para traballar a diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, intereses e capacidades dos alumnos para este curso, sirva 
como exemplo a seguinte relación: 
 
• Adaptación curricular: (no «Material complementario»): 

1. (Básica): os contidos nucleares da unidade didáctica preséntanse de forma pautada, con apoio gráfico, seguindo unha 
secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de competencias por parte dos alumnos. 

2. (Ampliación): fichas con actividades de maior dificultade na súa resolución, polo tratamento doutros contidos 
relacionados cos do curso etc. 

 
• Competencias e intelixencias múltiples: contémplase a diversidade de estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa 
lectura, o movemento, a representación plástica, a dramatización...  
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• Plans individuais: dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, necesidades educativas especiais e 
superdotación). 
 
• Actividades multinivel: posibilitan que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades que se axusten 
ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. Deste xeito, nunha mesma clase posibilítase 
traballar a diferentes niveis, segundo as habilidades de cada alumno/a. Desta maneira favorécese unha división de tarefas entre os 
alumnos acorde aos seus intereses ou habilidades. 
 
• Traballos de investigación: traballos que permiten a ampliación na temática. Destacan os previstos en paralelo aos «Testemuños». 
 
• Lecturas e consultas de forma libre: moi útiles  para ampliar o contexto e ofrecerlle ao alumnado un acicate para o achegamento 
ás fontes bíblicas. 
Resulta moi útil para facilitar a lectura e consulta autónoma de glosarios. 
Destacan as biografías dos personaxes relacionados coas unidades, nas que se atopa información sobre eles e o seu labor. 
Na biblioteca do centro hai libros de lectura a proposta deste departamento para que sexan lidos voluntariamente. 
 
 

Proxecto Lector e Proxecto Lingüístico do centro 

Para o presente curso, dentro do marco do proxecto lector temos intención de ler pasaxes da Biblia xunto con lecturas de diversos 
textos e dos libros de lectura voluntaria contribuirán ao fomento da lectura. 

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral e escrita.  

A área de Relixión contribúe ao fomento da lectura polo mero feito de ler diversos pasaxes orixinais, non adaptados da Biblia, de 
xeito mais ou menos continuado como base para a realización de diversas actividades. Da Biblia pódese aproveitar en gran medida 
a diversidade de xéneros literarios cos que conta, así como a grande riqueza de formas expresivas. A lectura destes pasaxes 
enmárcase dentro das actividades obrigatorias dos diversos cursos. 

Contamos ademais cun anexo de Textos bíblicos que serve tanto para facilitar o traballo con citas bíblicas especificadas, como para 
ampliar o contexto das mesmas e ofrecerlle ao alumnado un acicate para o achegamento ás fontes bíblicas. 
 
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 acerca doutras relixións. 
- Lectura comprensiva de fontes bíblicas. 
- Lectura de testemuños e biografías para buscar información significativa. 
- Lectura de documentos eclesiais para relacionalos con temáticas propostas. 
- Procura de termos para mellorar a comprensión dos textos. 
- Lectura de información diversa procedente de páxinas web propostas para obter ou ampliar información, investigar e acceder a 

recursos en liña. 
- Proponse a lectura voluntaria dun ou mais libros a elixir do listado proposto.  
- Utilización de estratexias de comprensión lectora: 

1. Lectura silenciosa (autorregulación da comprensión). 
2. Elaboración de síntese, esquemas e resumos (conciencia da propia comprensión).  
3. Comprensión da información mediante a procura de termos descoñecidos ou a ampliación de significados. 
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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. 
 

 

Libros de lectura voluntaria:  

2º da ESO: 

 Bajo la misma Estrella. John Green. Ed. Debolsillo. ISBN 978-8466335362. 304 págs. 

 Invisible. Moreno Eloy. Ed Nube de tinta. ISBN978-8416588435. 304 págs.  

 Cometas en el cielo. Hosseini Khaled. Ed. Salamandra. ISBN 978-8478888856. 384 págs. 
 
4º de ESO: 

  El día que el cielo se caiga. Megan Maxwell.  Ed.  Booket. ISBN 9788498380798. . 224 págs.  

 Los renglones torcidos de Dios. Torcuato Luca de Tena. Ed. Planeta. ISBN 978-8408093497. 448 págs. 

 Érase una vez el evangelio de los cuentos. Blanco Albarova, Diego. Ed. Encuentro. ISBN 978-8413390116. 186 págs. 
1º de Bacharelato: 

 El monje que vendió su ferrari.  Sharma Robin.  Ed.  Debolsillo.  ISBN  978-8499087122. 224 págs.  

 El hombre en busca de sentido. Frankl, Viktor. Ed. Herder. ISBN 978-8425432026. 162 págs. 

 Érase una vez el evangelio de los cuentos. Blanco Albarova, Diego. Ed. Encuentro. ISBN 978-8413390116. 186 págs. 

Ao  remate da lectura do libro está prevista a realización dunhas actividades sobre o seu contido entre as cales se incluirá un 
exame oral, para avaliar a impresión persoal da historia e os valores transmitidos polo libro ao lector. 

 

O problema da fenda dixital. 
As iniciativas emprendidas para superar este problema son fundamentais nun sistema educativo globalizado que aspira a salvar as 
desigualdades sociais que supoñen os distintos accesos ás TIC. Galicia dispón dun plan específico que tería resolto este problema 
se esta normativa de integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe, se tivera implementado de xeito efectivo nos centros 
de ensino galegos. En realidade, este plan queda reducido a un documento de centro sen mais repercusión que a súa existencia como 
requisito legal.  Como consecuencia, limítanse as iniciativas pedagóxicas innovadoras e de perfeccionamento da práctica docente 
esixindo o mantemento de recursos como o libro de texto que impide se abandone a metodoloxía tradicional. O desleixamento e as 
limitacións en recursos tecnolóxicos para a docencia coartan as posibilidades que deberiamos ter aproveitado. 
Ano tras ano estase a constatar o incremento de alumnado nativo dixital que dispón de acceso a internet. Isto debería aproveitarse 
na práctica docente, pero resulta inviable sen recursos.  Hai proxectos  correspondentes ao plan TIC de Galicia en marcha como E-
Dixgal ou  Agueiro que nin sequera aterraron no Milladoiro. De xeito que neste curso nos limitaremos ao uso das pizarras dixitais 
e da aula virtual  e das ferramentas tecnolóxicas ás que se poida ter acceso durante a sesión de cada grupo.  

 
 
 
 

12. Concreción dos elementos transversais 

12.l. Educación en valores 
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Partimos do convencemento de que os temas transversais deben impregnar a actividade docente e estar presente na aula de xeito 
permanente, xa que se refiren a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade. Apostamos por un enfoque preventivo e 
transformador, tratando de impulsar un cambio en determinadas actitudes do alumnado e que á súa vez fomenten valores 
socialmente desexables en consonancia cos valores cristiáns. 

Tratamos de coidar escrupulosamente o uso da linguaxe e revisar os textos, vídeos, páxinas web e ilustracións, evitando calquera 
elemento que poida atentar contra a igualdade, a tolerancia ou calquera dos dereitos humanos.  A área de formación relixiosa 
préstase especialmente para traballar os seguintes temas en todos e cada un dos cursos: 

Educación  para a convivencia (moral e cívica). Establécense os criterios morais universais para derivar deles actitudes de tolerancia, 
respecto e non discriminación. Sublíñanse especialmente os valores cristiáns de amor, caridade, irmandade, unión, comunidade, 
perdón, solidariedade, comprensión, universalidade, etc..., como achega cristián a unha cultura universal de igualdade. 

Educación do consumidor. Este tema debe contribuír ao desenvolvemento integral dos alumnos/as dotándoos de valores que 
posibiliten a construción dunha sociedade xusta, solidaria, responsable, capaz de mellorar a calidade de vida de todos. Un apartado 
importante que debe abordar este tema é ensinar a valorar criticamente os medios de comunicación. 

Educación viaria. A educación viaria é unha parte da educación social,  sendo unha eficaz base de actuación cidadá, dado que trata 
de crear hábitos e actitudes positivas de convivencia, de calidade de vida calidade medioambiental e seguridade viaria. 

Comprensión Lectora e á expresión oral e escrita. A lectura de pasaxes orixinais non adaptados da Biblia constitúe una importante 
contribución ao fomento da lectura amais de servir como base para a realización doutras actividades de expresión oral e escrita. Da 
Biblia podemos aproveitar a gran diversidade de xéneros literarios e a súa riqueza expresiva. Este curso engadimos a lectura 
voluntaria dun libro dos propostos polo departamento que xunto coa lectura de documentos en medios dixitais ou en papel supón 
un importante aporte neste eido.Esta área tamén se presta especialmente para dialogar, debater e expresarse con total respecto nas 
interaccións entre iguais e co profesor/a. 

Comunicación Audiovisual. A clase de Relixión supón un espazo para 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. 

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. 
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. 
 
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.Descubrir a maneira de colaborar xuntos na edificación da 
sociedade e valorar o labor das 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. 
 
Prevención da 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 e analizar o grao de aceptación ou rexeitamento 
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que existe por esta causa para buscar solucións ao 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. 

 

 

 

12.2. Contribución ao plan de convivencia 

Na contribución ao Plan de convivencia a materia de relixión católica supón unha grande achega dende os valores que promove, 
tratarase de contribuír activamente á mellora da convivencia. En todo  momento  se respectarán as pautas do Plan de Convivencia 
do Centro así como as indicacións do Departamento de Orientación e das Titorías. Esta área traballará constantemente aspectos 
propios da educación para a Paz, o respecto da Natureza, a solidariedade e todos aqueles indicadores xa reflectidos nesta 
programación. 

Faremos fincapé nas seguintes accións: 
- Asistencia puntual e diaria ás clases. 
- Asistencia ao centro cos materiais necesarios para as clases. 
- Respecto para as persoas que teñen crenzas distintas. 
- Respecto das normas e protocolos. 
- Diálogo cos que pensan de xeito diverso. 
- Colaboración para a realización das tarefas propostas polo profesorado. 
- Colaboración para a modificación da conduta do alumno ou alumna e seguimento nos cambios que se produzan. 
- Rexeitamento pacífico de todo tipo de violencia. 
- Escoitar para entender. 
- Compartir cos demais. 
- Respecto aos compañeiros e a todo o persoal do centro. 
- Non permitir e rexeitar actitudes racistas, sexistas ou discriminatorias. 
- Moderación do consumo e coidado da hixiene persoal. 

 
 
 
12.3  Fomento da lingua galega e do plurilingüísimo 
A clase de Relixión esta establecido sexa impartida en castelán. Este departamento respecta o determinado sen prexuízo do garante  
da oferta de materiais didácticos de calidade nas distintas linguas e en soportes diversos que fagan atractivo o proceso de 
aprendizaxe. 
Sempre que sexa posible, tratarase de dar visibilidade e valorar a riqueza lingüística e multicultural do centro a través das actividades 
que se realicen respectando as “Liñas xerais de actuación para o fomento da lingua galega e o plurilingüísimo “ comprendidas no 
Proxecto lingüístico do IES do Milladoiro, aprobado en CI o 29 de xuño de 2018  
http.://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/1108 
 
 
 
 

13. Actividades complementarias  dentro do horario lectivo e extraescolares 

O departamento de Relixión ten intención de organizar, participar e colaborar, en coordinación con outros departamentos, nas 
actividades complementarias e extraescolares que sexan viables. Esta colaboración  e participación abrangue as celebracións da 
zona, do propio IES, as sinaladas no calendario escolar así coma outras de especial interese  xa que potencian o desenvolvemento 
académico e cultural do alumnado, amplían os seus coñecementos, fomentan actitudes de convivencia e relación entre compañeiros, 
e promoven novos vínculos, valores e actitudes específicos da educación e da súa formación como persoas amais de poteciar a súa 
autonomía persoal.  
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Este departamento ten previsto realizar as seguintes saídas: 

 Visitar a Catedral. (todos os niveis). 

 Visitar a Parroquia ou a capela da Magdalena (1º e 2º da ESO) 

 Visitar os Cruceiros da contorna (3º e 4º ESO) 

 Outras actividades no centro ou visitas que poidan xurdir ao longo do curso. 
 
 
 
 

14. Procedemento e sistemática de control, seguimento, avaliación e modificación da programación. 
 
14.1. Comunicación da programación ao alumnado. 
Nas primeiras semanas do curso darase a coñecer a programación a todo alumnado, especificando todo canto afecte ao proceso de 
aprendizaxe, desenvolvemento das sesións, dinámica das clases e criterios de avaliación. Os estudantes deberán tomar nota no 
caderno dos aspectos mais significativos de xeito moi resumido baixo a supervisión docente; ademais haberá na aula virtual unha 
copia en formato pdf cunha síntese dos contidos, criterios de avaliación e estándares, indicándolles en que lugar da páxina web do 
centro se atopa a totalidade da programación para o seu acceso. Na correspondente acta do departamento  quedará reflectida a data 
e as observacións que se consideren oportunas respecto desta comunicación.  
 
 
 
14.2. Seguimento, avaliación e modificación. 
Para levar a cabo o seguimento da  programación de Relixión Católica deste curso 2022-2023 aplicaranse dous tipos de 
procedementos:  
A)  Unha avaliación de progreso: 
1. Haberá que ir vendo o axuste de estándares, obxectivos, contidos, criterios de avaliación e actividades á realidade do 

alumnado, necesidades e características e á realidade das posibilidades educativas do centro. 
2. Valorarase tal axuste nos informes de Departamento e nas avaliacións e, se resulta pouco axeitado, haberá de 

modificarse durante o percorrer do curso. 
 
B)  Unha avaliación final: 
1. Prestarase moita atención ao porcentaxe de alumnos que, na súa avaliación final, queden coa relixión sen aprobar. 
2. Os resultados e as conclusións, así coma os problemas que se detecten recolleranse na memoria final de curso a fin de 

telos en conta e adoptar as medidas que correspondan para a elaboración da programación didáctica do vindeiro curso. 

 

 

As táboas que seguen empregaranse para esta análise: 
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Observacións: 

A_AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE Escala 
A1_Indicadores de logro do proceso de ensino 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     

A2_Indicadores de logro da práctica docente 1 2 3 4 
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.     
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

B- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA     

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica     

Periodicidade coa que se revisará.     

Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista.     

Medidas que se adoptarán como resultado da revisión.     

Avaliación da programación didáctica Indicadores  1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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Indicadores de logro do proceso de ensino Escala 
 1 2 3 4 
1. Fixar un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado.     

2. Crear un conflito cognitivo que favorece a aprendizaxe.     

3. Motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguir a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contar co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Manter un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Atender axeitadamente á diversidade do alumnado.     

8. Utilizar distintos instrumentos de avaliación.     

9. Valorar realmente a observación do traballo na aula.     

10. Valorar axeitadamente o traballo participativo do alumnado     
     

Indicadores de logro da prctica docente 1 2 3 4 

1. Explicar, como norma xeral, para todo o alumnado.     

2. Explicar individualmente a cada alumno e alumna cando o precise     

3. Elaborar actividades atendendo á diversidade.     

4. Utilizar distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

5. Combinar o traballo individual co traballo en equipo.     

6. Potenciar estratexias de animación á lectura.     

7. Potenciar estratexias de expresión e comprensión oral e escrita.     

8. Incorporar as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe.     

9. Prestar atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

10. Corrixir rapidamente as probas e traballos     

11. Debater co alumnado sobre a corrección das probas e traballos     

12. Posibilitar que o alumnado visualice e comente os seus acertos e erros.     

13. Implicarse nas funcións de titoría e orientación.     

14. Adecuar os apoios e reforzos aos estándares de aprendizaxe.     

15. Avaliar a eficacia dos programas de apoio, reforzo e recuperación     
     

1 indica logro mínimo ou inexistente; 2, logro baixo; 3, logro importante; e 4, o logro total desexado 
     

Indicadores do grao de desenvolvemento da programación e da necesidade de realizar  modificacións  1 2 3 4 

1. Respectar a secuenciación e temporalización previstas das unidades didácticas     

2. Respectar a secuenciación prevista dos estándares para cada unha das unidades.     

3. Respectar o grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

4. Seguir unha estratexia metodolóxica común en todo o departamento.     

5. Utilizar todos os materiais didácticos previstos.     

6. Utilizar o libro de texto como material didáctico fundamental.     

7. Respectar o plan de avaliación inicial fixado.     

8. Respectar as pautas xerais establecidas para o proceso de avaliación continua.     

9. Respectar os criterios establecidos para as recuperacións.     

10. Respectar os criterios establecidos para a avaliación final.     

11. Respectar os criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

12. Respectar os criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

13. Respectar os criterios establecidos para a avaliación das materias pendentes.     

14. Establecer medidas de atención á diversidade cando eran necesarias     

15. Informar ao titor ou titora das dificultades na aprendizaxe do alumnado.     

16. Adecuar os exames aos estándares establecidos.     

17. Realizar as actividades complementarias previstas.     

18. Informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.     

19. Informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

20. Contribuír desde a materia ao plan de lectura do centro.     

21. Integrar as TIC no desenvolvemento da materia.     

22. Realizar un seguimento continuado do desenvolvemento da programación     
     

1 indica desenvolvemento mínimo ou inexistente; 2,desenvolvemento deficiente; 3, desenvolvemento aceptable; e 4, desenvolvemento esperado e desexado 
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Efectuaranse modificacións de consideralas pertinentes en función dos factores que as esixan e da natureza das mesmas ou 

poderán formularse como suxestión para o vindeiro curso. Mediante as  actas do departamento levarase a cabo o seguimento deste 

asunto ou doutro derivado que sexa considerado relevante. 

Atendendo aos resultados presentados na memoria precedente do curso 2021-2022 a valoración segue a ser positiva, aínda que os 
50 minutos semanais sexan insuficientes para desenvolver a programación como se desexa.  A metodoloxía e o sistema de avaliación 
tamén seguen a se revelar coma idóneos con valoración positiva do alumnado. 

Ames,  05 de outubro 2022 

 

 

 

 

Asdo.: Sonia Magariños Riveira 

Departamento de Relixión do IES do Milladoiro 

 




