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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Antropoloxía cristiá (1º TRIMESTRE)

1.Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home.
2.Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar dende sempre o

sentido relixioso do ser humano.
3.Dar razón da raíz divina da dignidade humana.
4.Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de sentido.

1.1 Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación e
emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido.

2.1 Identifica e diferenza a diversidade de respostas salvíficas que mostran as
relixións.

3.1 Descobre, a partir dun visionado que mostre a inxustiza, a incapacidade da lei
para fundamentar a dignidade humana. Compara con textos eclesiais que vinculan
a dignidade do ser humano á súa condición de creatura.

3.2 Investiga, obtén datos estatísticos e analiza sacando conclusións,
comportamentos dos mozos que defenden ou atentan contra a dignidade do ser
humano.

4.1 Cualifica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo ou laicismo
e contrástaas coa proposta de salvación que ofrecen as relixións.

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe (1º E 2º TRIMESTRES)

1. Coñecer e distinguir os diferentes métodos utilizados pola persoa para
coñecer a verdade.

2. Coñecer e aceptar con respecto os momentos históricos de conflito entre a
ciencia e a fe, sabendo dar razóns xustificadas da actuación da Igrexa.

3. Ser consciente da necesidade de relación entre ciencia e ética para que
exista verdadeiro progreso humano.

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

2.1 Recoñece con asombro e esfórzase por comprender a orixe divina do cosmos e
distingue que non provén do caos ou o azar.

2.2 Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e
consecuencias dos devanditos conflitos.

3.1 Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da
dignidade humana.

3.2 Analiza casos e debate de xeito razoado as consecuencias que se derivan dun
uso da ciencia sen referencia ético.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
neste proceso de ensino-aprendizaxe online os procedementos de
avaliación baséanse na recollida e valoración das actividades realizadas
polo alumnado, así como nas interaccións a través do correo electrónico.

Instrumentos:
Avaliacións do 1º e 2º trimestre
Tarefas realizadas polo alumnado.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No cálculo da avaliación final farase unhamedia aritmética da cualificación
da 1ª e 2ª avaliación. A esta nota se lle sumará ate unmáximo de 2 puntos
polos traballos realizados durante o terceiro trimestre, traballos que
servirán tamén para a recuperación das avaliación previas cando sexa
necesario.

Proba
extraordinaria de

setembro

Para o alumnado que non promocione en xuño, na convocatoria
extraordinaria de setembro realizará unha proba escrita con contidos da 1ª
e 2ª avaliación, podendo ser esta substituída pola entrega dun traballo
segundo o acordado co profesor

Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnado coa materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Durante o 3º trimestre realizaremos exclusivamente actividades online.
Seguindo as directrices das autoridades educativas, non avanzaremos
novos contidos senón que nos centraremos en actividades de repaso e
ampliación de contidos xa traballados, con especial fincapé naqueles
que favorezan a adquisición dos contidos mínimos e o traballo
interdisciplinario.

Cada actividade está planificada para poder adaptarse ás diversas
capacidades e situacións do alumnado.

Co fin de non sobrecargar ao alumnado neste tempo de confinamento,
asígnase unha marxe ampla de tempo para a realización de cada
actividade.

As actividades propostas ao alumnado serán online e poderán ser de
diferente índole: sínteses de artigos en internet, páxinas webs de
ONGDs,etc.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A nivel metodolóxico intentarase:
- Promover o desenvolvemento das competencias básicas.
- Ter en conta os coñecemento previos e as capacidades diversas que

conflúen nun grupo-aula.
- Formular os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas

didácticos en relación cos obxectos de estudo propostos coa
finalidade de incitar á curiosidade e propiciar procesos de
investigación e elaboración de traballos.

Para o seguimento do traballo do alumnado, recollida de traballos e
resolución de dúbidas empregamos principalmente o corre electrónico.

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, as tarefas
coordínanse co profesorado de apoio correspondente.

Para o alumnado sen conectividade, faremos chegar as tarefas aos
titores correspondentes que se encargan do seu envío ao Concello quen
distribúe o mesmo directamente ao alumnado.

TAREFAS VALOR NA AVAL
(máx 2 ptos) TEMPORALIZACIÓN

1ª Tarefa: A pasión de Cristo na
arte 25% ABRIL

2ª Tarefa: O imPacto do
coronavirus nos paises
empobrecidos

25% Maio

3ª Tarefa: Labor das ONGDs da
Igrexa Católica de España na
crise pelo coronavirus

25% Maio
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4ª Tarefa: Dar sentido desde la
fe y la esperanza cristiana 25% Xuño

O

Materiais e recursos

- Apuntamentos da materia.
- Recursos online: artigos de internet, documentos, páxinas web de ONGs

Este novo espazo educativo, provocado pola pandemia Covid-19,
posibilita a aplicación e aproveitamento dunha maior variedade de
materias e recursos didácticos online, por exemplo: Mapas (Palestina en
tempos de Xesús), vídeos, documentais, películas, páxinas web. Todos
eles veñen a complementar ás explicacións do profesor nos 1º e 2º
trimestre.

-
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Tarefas no blog do departamento de Relixión na páxina web do
centro

- Correo electrónico

Publicidade Páxina web do IES Monelos


