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a)Introdución e contextualización 
 

O ensino da relixión católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en conta 

o conxunto de valores e significados nos que a persoa naceu como hipótese explicativa 

da realidade e que se denomina tradición. 

 

Para iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral do estudante en 

dúas direccións. Por unha banda, responde á dimensión relixiosa de todo ser humano e, 

por outra, introdúceo na realidade á luz dunha hipótese ofrecida por unha historia e unha 

tradición. Deste xeito, se promove o recoñecemento dun sentido da existencia dun xeito 

coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado. 

 

 O desenvolvemento do currículo se estrutura en catro grandes bloques que pretenden 

recoller o saber antropolóxico cristián acumulado ao longo dos séculos. Eses bloques 

parten do sentido relixioso do home, continúan co estudo da revelación; Deus 

maniféstase ao home e faino nunha historia concreta, con personaxes e situacións que o 

alumnado debe coñecer e que contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita 

revelación culmina en Xesucristo e a mensaxe evanxélica, centro do terceiro bloque do 

currículo e eixe vertebrador da materia. Para rematar, estúdase a Igrexa como 

manifestación da presenza continuada de Xesucristo na historia. Convén subliñar, que 
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lonxe dunha finalidade catequética ou de adoutrinamento, o ensino da relixión católica 

ilustra aos estudantes sobre a identidade do cristianismo e a vida cristiá. 

 

 Estes catro bloques que compón a materia de relixión católica inclúen conceptos, 

procedementos e actitudes, que permite o coñecemento de si mesmo, da realidade e dos 

problemas que esta suscita. Por iso, os contidos xerais da materia contribúen á 

consecución dos obxectivos propostos para as diferentes etapas. 

 

Para rematar, hai que destacar que a materia contribúe á consecución de contidos de 

carácter atitudinal que son coherentes cos obxectivos básicos de cada etapa. Permite 

coñecer e apreciar os valores e normas básicas de convivencia; desenvolver hábitos de 

traballo e esforzo e de responsabilidade no estudo; a confianza en si mesmo para un 

desenvolvemento adecuado da personalidade. Tamén favorece de xeito directo a 

adquisición de habilidades para a prevención e resolución pacífica de todo tipo de 

conflitos e o coñecemento, comprensión e respecto das diferentes culturas, así como das 

diferenzas entre persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e 

a non discriminación. 

 

 

 

 

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 

 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

RE1.4.1 

 

RE2.2.1 

 

RE2.3.1 

 

RE3.1.1 

 

RE3.2.1 

 

RE3.3.1 

 

RE4.1.1 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que se recoñece que a 

realidade é dada. 

Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio 

amoroso de Deus. 

Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación 

nos relatos míticos da antigüidade e o relato bíblico. 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da 

creación. 

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus nos que 

identifica a manifestación divina. 

Recorda e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, accións 

que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel.  

Identifica e clasifica de xeito xustificado as diferenzas entre a natureza 

divina e humana de Xesús nos relatos evanxélicos. 

Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos da persoa de 

Xesús e deseña o seu perfil. 

Ordena e explica coas súas palabras os pasos do proceso formativo dos 

evanxeos.  

Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa: 

sacramentos, palabra de Deus, autoridade e caridade. 
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2ºESO  

RE1.1.1 

RE1.2.1 

 

RE2.1.1 

 

RE2.3.1 

 

RE2.4.1 

 

RE2.5.1 

 

RE2.5.2 

 

RE3.1.1 

RE3.1.2 

 

RE3.2.1 

 

RE3.4.1 

RE4.1.1 

 

RE4.1.2 

 

RE4.2.1 

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

Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do ser 

humano. 

Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e 

analiza a resposta de fe neles. 

Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros 

Sagrados mostrando interese pola súa orixe divina. 

Le, localiza e esquematiza os criterios recolleitos na Dei Verbum en torno á 

interpretación da Biblia valorándoos como necesarios. 

Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que se comunica, 

xustificando no grupo a selección dos textos. 

Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sagrados do autor 

divino e o autor humano. 

Coñece e describe as características do Deus cristián. 

Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións 

politeístas e contrástaos coas características do Deus cristián. 

Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para 

alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. 

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

Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e 

describe as súas características. 

Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras 

a difusión do cristianismo no mundo pagán. 

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

3ºESO  

RE1.1.1 

 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

 

 

RE3.1.1 

RE3.1.2 

 

 

RE3.2.1 

 

RE4.1.1 

 

RE4.2.1 

 

RE4.3.1 

 

RE4.3.2 

 

Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que recoñece 

a esixencia humana de felicidade e plenitude. 

Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado 

como rexeitamento ou suplantación de Deus. 

Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada da ropaxe 

literaria e recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con 

linguaxe actual. 

Busca e selecciona biografía de conversos. 

Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo 

introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías 

seleccionadas. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para decribir as consecuencias 

que na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. 

Busca, selecciona e presenta xustificando a experiencia dunha persoa que 

atopou a Cristo na Igrexa. 

Escoita testemuñas de cristiáns e debate con respecto achega da plenitude 

de vida que neles se expresa. 

Demostra mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia 

cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia. 

Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, os 

costumes, a saúde, a educación, etc. 
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4ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

RE1.2.1 

RE1.2.2 

 

RE2.2.1 

 

RE3.1.1 

 

RE3.2.1 

 

RE3.2.2 

 

RE4.1.1 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.3 

 

RE4.3.1 

 

Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) 

nas relixións monoteístas. 

Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións 

ás preguntas de sentido. 

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

Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as 

relixións. 

Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a chamada de 

Xesús. 

Le de xeito comprensivo un evanxeo, identifica e describe a misión 

salvífica de Xesús. 

Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón 

en grupo por que continúan a misión de Xesús. 

Elaborar xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova 

de usar a razón e a liberdade e de expresar a afectividade. 

Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece 

nelas a verdade. 

Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa 

defendeu a verdade do ser humano. 

Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que 

colaboran na construción da civilización do amor. 

 

 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

RE2.1.1 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da 

creación. 

Respecta a autonomía existente entre as explicacións, teolóxica e científia, da 

creación. 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais 

acontecementos e personaxes da historia de Israel. 

2ºESO  

RE1.4.2 

 

 

RE4.1.1 

 

RE4.1.2 

 

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. 

Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e 

describe as súas características. 

Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

3ºESO  

4ºESO  
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 COMPETENCIA DIXITAL (CD). 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE2.1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais 

acontecementos e personaxes da historia de Israel. 

2ºESO  

RE3.1.2 

 

RE3.3.1 

 

RE4.1.1 

 

RE4.1.2 

 

RE4.2.2 

 

Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e 

contrástaos coas características do Deus cristián. 

Confeccionar materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia 

salvífica e relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo. 

Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e 

describe as súas características. 

Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación, 

onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

3ºESO  

RE1.2.2 

 

RE3.1.1 

RE3.2.1 

 

Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a procura de 

sentido. 

Busca e selecciona biografía de conversos. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para decribir as consecuencias que 

na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. 

4ºESO  

RE1.1.1 

 

RE4.3.1 

 

Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) nas 

relixións monoteístas. 

Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran 

na construción da civilización do amor. 

 

 COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA). 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

RE1.4.1 

 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

 

RE3.1.1 

 

RE3.1.2 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que se recoñece que a realidade é 

dada. 

Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións nas que queda 

manifesto que a realidade é don de Deus. 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da 

creación. 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais 

acontecementos e personaxes da historia de Israel. 

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus nos que identifica 

a manifestación divina. 

Identifica e clasifica de xeito xustificado as diferenzas entre a natureza divina e 

humana de Xesús nos relatos evanxélicos. 

Esfórzase por comprender as manifestacións de ambas naturezas expresadas 

nos relatos evanxélicos. 
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2ºESO  

RE1.1.1 

RE1.3.1 

 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

RE2.5.1 

 

RE2.5.2 

 

RE3.1.2 

 

RE3.2.1 

 

RE3.4.1 

RE4.1.1 

 

RE4.1.2 

 

RE4.2.1 

 

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

Valora, en situacións do seu entorno, a dignidade de todo ser humano con 

independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza 

a resposta de fe neles. 

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

Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que se comunica, 

xustificando no grupo a selección dos textos. 

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

e o autor humano. 

Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e 

contrástaos coas características do Deus cristián. 

Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para 

alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. 

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

Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e 

describe as súas características. 

Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

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

3ºESO  

RE1.2.1 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

 

 

RE3.2.1 

 

RE4.1.1 

 

RE4.3.1 

 

Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos. 

Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado como 

rexeitamento ou suplantación de Deus. 

Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada da ropaxe literaria e 

recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe 

actual. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para decribir as consecuencias que 

na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. 

Busca, selecciona e presenta xustificando a experiencia dunha persoa que 

atopou a Cristo na Igrexa. 

Demostra mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia 

cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia. 

4ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

RE1.2.1 

RE2.1.1 

 

RE2.1.2 

 

RE2.2.2 

RE3.1.1 

RE4.1.1 

 

Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) nas 

relixións monoteístas. 

Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás 

preguntas de sentido. 

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

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

Israel. 

Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus. 

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

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

Elaborar 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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RE4.1.2 

 

RE4.1.3 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle 

ofrecen. 

Se consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que 

recoñece como máis humana. 

Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece 

nelas a verdade. 

Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo 

ou polo testemuño. 

 

 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.12 

 

RE2.1.2 

 

RE2.3.1 

 

RE4.1.1 

 

RE4.2.1 

 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que se recoñece que a realidade é 

dada. 

Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións nas que queda 

manifesto que a realidade é don de Deus. 

Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os 

beneficios desta historia para a humanidade. 

Recorda e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, accións que 

reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. 

Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa: 

sacramentos, palabra de Deus, autoridade e caridade. 

Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito para construír a 

Igrexa. 

2ºESO  

RE1.1.1 

RE1.2.1 

RE1.3.1 

 

RE1.4.1 

RE2.5.1 

 

RE3.2.1 

 

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

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

Valora, en situacións do seu entorno, a dignidade de todo ser humano con 

independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

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

Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que se comunica, 

xustificando no grupo a selección dos textos. 

Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para 

alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. 

3ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.2.1 

RE2.1.1 

 

RE3.1.2 

 

RE4.2.1 

 

RE4.3.2 

 

Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que recoñece a 

esixencia humana de felicidade e plenitude. 

Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos. 

Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado como 

rexeitamento ou suplantación de Deus. 

Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo 

introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías seleccionadas. 

Escoita testemuñas de cristiáns e debate con respecto achega da plenitude de 

vida que neles se expresa. 

Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, os 

costumes, a saúde, a educación, etc. 
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4ºESO  

RE1.2.2 

 

RE2.2.2 

RE3.2.1 

 

RE3.2.2 

 

RE4.1.2 

 

RE4.1.3 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE4.3.1 

 

Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as 

relixións. 

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

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

Xesús. 

Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en 

grupo por que continúan a misión de Xesús. 

Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle 

ofrecen. 

Se consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que 

recoñece como máis humana. 

Identifica persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece 

nelas a verdade. 

Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo 

ou polo testemuño. 

Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran 

na construción da civilización do amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 

 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE1.1.2 

 

RE1.2.1 

 

RE2.1.2 

 

RE2.3.1 

 

RE3.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE4.2.3 

 

Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións nas que queda 

manifesto que a realidade é don de Deus. 

Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio amoroso de 

Deus. 

Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os 

beneficios desta historia para a humanidade. 

Recorda e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, accións que 

reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. 

Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos da persoa de 

Xesús e deseña o seu perfil. 

Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas distintas etapas e momentos 

da vida. 

Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito para o crecemento da persoa. 
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2ºESO  

RE1.2.1 

RE1.4.1 

RE1.4.2 

 

 

RE2.2.1 

RE2.4.1 

 

RE3.3.1 

 

RE4.1.2 

 

RE4.2.2 

 

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

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

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. 

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

Le, localiza e esquematiza os criterios recolleitos na Dei Verbum en torno á 

interpretación da Biblia valorándoos como necesarios. 

Confeccionar materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia 

salvífica e relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo. 

Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación, 

onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

3ºESO  

RE1.2.1 

RE1.2.2 

 

RE2.2.1 

 

 

RE3.2.1 

 

RE4.1.1 

 

Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos. 

Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a procura de 

sentido. 

Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada da ropaxe literaria e 

recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe 

actual. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para decribir as consecuencias que 

na vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. 

Busca, selecciona e presenta xustificando a experiencia dunha persoa que 

atopou a Cristo na Igrexa. 

4ºESO  

RE1.2.2 

 

RE2.1.2 

 

RE3.2.2 

 

RE4.1.1 

 

RE4.1.2 

 

RE4.2.3 

 

RE4.3.1 

 

Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as 

relixións. 

Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus. 

Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en 

grupo por que continúan a misión de Xesús. 

Elaborar xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova de 

usar a razón e a liberdade e de expresar a afectividade. 

Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle 

ofrecen. 

Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu 

a verdade do ser humano. 

Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran 

na construción da civilización do amor. 
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 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS. (CCEC). 

 

Código 

estándar 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.3.1 

 

RE1.4.2 

 

RE2.1.1 

 

RE2.1.2 

 

RE3.3.1 

 

RE4.1.1 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE1.2.2 

 

 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que se recoñece que a realidade é 

dada. 

Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación nos 

relatos míticos da antigüidade e o relato bíblico. 

Respecta a autonomía existente entre as explicacións, teolóxica e científia, da 

creación. 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais 

acontecementos e personaxes da historia de Israel. 

Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os 

beneficios desta historia para a humanidade. 

Ordena e explica coas súas palabras os pasos do proceso formativo dos 

evanxeos. 

Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesucristo na Igrexa: 

sacramentos, palabra de Deus, autoridade e caridade. 

Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito para construír a 

Igrexa. 

Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas distintas etapas e momentos 

da vida. 

Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de Deus e as 

relixións. 

2ºESO  

RE1.3.1 

 

RE1.4.1 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

RE2.3.1 

 

RE3.1.1 

RE3.1.2 

 

RE3.2.1 

 

RE4.1.2 

 

RE4.2.1 

RE4.2.2 

 

Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de todo ser humano con 

independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

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

Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza 

a resposta de fe neles. 

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

Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros 

Sagrados mostrando interese pola súa orixe divina. 

Coñece e describe as características do Deus cristián. 

Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e 

contrástaos coas características do Deus cristián. 

Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para 

alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. 

Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

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

Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación, 

onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa. 
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3ºESO  

RE1.2.2 

 

RE2.2.1 

 

 

RE3.1.2 

 

RE4.3.1 

 

RE4.3.2 

 

Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a procura de 

sentido. 

Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada da ropaxe literaria e 

recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe 

actual. 

Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo 

introduciu na forma de entender o mundo, segundo as biografías seleccionadas. 

Demostra mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia 

cristiá foi xeradora de cultura ao longo da historia. 

Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, os 

costumes, a saúde, a educación, etc. 

4ºESO  

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

RE4.1.1 

 

RE4.1.3 

 

RE4.2.2 

 

RE4.2.3 

 

RE4.3.1 

 

Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) nas 

relixións monoteístas. 

Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás 

preguntas de sentido. 

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

Israel. 

Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías sufrinte e o Mesías político. 

Elaborar xuízos a partir de testemuños que exemplifiquen unha forma nova de 

usar a razón e a liberdade e de expresar a afectividade. 

Se consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e prefire a que 

recoñece como máis humana. 

Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son autoridade, polo servizo 

ou polo testemuño. 

Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu 

a verdade do ser humano. 

Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa contorna que colaboran 

na construción da civilización do amor. 
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c) Concreción dos obxectivos para o curso 

 

 A materia asume como propios os obxectivos de etapa que iranse desenvolvendo e 

avaliando en todos os cursos. Este ano fixándonos un pouco máis nos obxectivos e), m) 

dadas as circunstancias que estamos a vivir 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
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desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:      

 

1º Temporalización 

 

1º ESO ESTANDARESDE APRENDIZAXE 1ª avaliación 

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.1.2 

 

 

RE2.2.1 

 

 

RE2.3.1 

 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que 

se recoñece que a realidade é dada. 

Avalía, compartindo cos seus compañeiros, 

sucesos e situacións nas que queda manifesto que 

a realidade é don de Deus. 

Argumenta a orixe do mundo e a realidade como 

froito do designio amoroso de Deus. 

Relaciona e distingue, explicando coas súas 

palabras, a orixe da creación nos relatos míticos 

da antigüidade e o relato bíblico. 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación 

teolóxica e científica da creación. 

Respecta a autonomía existente entre as 

explicacións, teolóxica e científica, da creación. 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo 

cos principais acontecementos e personaxes da 

historia de Israel. 

Mostra interese pola historia de Israel e dialoga 

con respecto sobre os beneficios desta historia 

para a humanidade. 

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e 

palabras de Deus nos que identifica a 

manifestación divina. 

Recorda e explica construtivamente, de modo oral 

ou por escrito, accións que reflicten o desvelarse 

de Deus para co pobo de Israel. 

Tema 1 

4 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 

4 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3 

4 sesións 
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  2ª avaliación 

RE3.1.1 

 

 

RE3.1.2 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.3.1 

 

Identifica e clasifica de xeito xustificado as 

diferenzas entre a natureza divina e humana de 

Xesús nos relatos evanxélicos. 

Esfórzase por comprender as manifestacións de 

ambas naturezas expresadas nos relatos 

evanxélicos. 

Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos 

os trazos da persoa de Xesús e deseña o seu perfil. 

Ordena e explica coas súas palabras os pasos do 

proceso formativo dos evanxeos. 

Tema 4 

 5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 

5 sesións 

 

 

 

  3ª avaliación 

RE4.1.1 

 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE4.2.3 

 

 

Sinala e explica as distintas formas de presenza de 

Xesucristo na Igrexa: sacramentos, palabra de Deus, 

autoridade e caridade. 

Coñece e respecta que os sacramentos son acción do 

Espírito para construír a Igrexa. 

Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas 

distintas etapas e momentos da vida. 

Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito para 

o crecemento da persoa. 

Tema 6 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 7 

 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ºESO ESTANDARES DE APRENDIZAXE 1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

RE1.1.1 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

 

 

 

 Argumenta a dignidade do ser humano en 

relación aos outros seres vivos. 

 Distingue e debate de forma xustificada e 

respectuosa a orixe do ser humano. 

 Valora, en situacións da súa contorna, a 

dignidade de todo ser humano con 

independencia das capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

 Clasifica accións do ser humano que 

respectan ou destrúen a creación. 

 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. 

Tema 1 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

RE2.1.1 

 

 

RE2.2.1 

 

RE2.3.1 

 

 

 

RE2.4.1 

 

 

 

RE2.5.1 

 

 

 

RE2.5.2 

 

 

RE3.1.1 

 

RE3.1.2 

 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.3.1 

 

 

 

RE3.4.1 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.1.2 

 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 Busca e elixe personaxes significativos do 

pobo de Israel e identifica e analiza a 

resposta de fe neles. 

 Interésase por coñecer e valora a resposta 

de fe ao Deus que se revela. 

 Identifica, clasifica e compara as 

características fundamentais dos Libros 

Sagrados mostrando interese pola súa orixe 

divina. 

 Le, localiza e esquematiza os criterios 

recolleitos na Dei Verbum en torno á 

interpretación da Biblia valorándoos como 

necesarios. 

 Distingue e sinala en textos bíblicos a 

presenza dun Deus que se comunica, 

xustificando no grupo a selección dos 

textos. 

 Coñece e xustifica por escrito a existencia 

nos Libros Sagrados do autor divino e o 

autor humano. 

 Coñece e describe as características do 

Deus cristián. 

 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das 

divindades das relixións politeístas e 

contrástaos coas características do Deus 

cristián. 

 Recoñece, describe e acepta que a persoa 

humana necesita do outro para alcanzar a 

súa identidade a semellanza de Deus. 

 Confeccionar materiais onde se expresan 

os momentos relevantes da historia 

salvífica e relaciónaos coas verdades de fe 

formuladas no Credo. 

 Clasifica as verdades de fe contidas no 

Credo e explica o seu significado. 

 Localiza no mapa os lugares de orixe das 

primeiras comunidades cristiás e describe 

as súas características. 

 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San 

Paulo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

 Describe e valora a raíz da unidade e 

santidade da Igrexa. 

 Elabora materiais, utilizando as 

tecnoloxías da información e a 

comunicación, onde se reflicte a 

universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

 

 

 

Tema 3 

5 sesións 

 

 

 

Tema 4 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 

2 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6 

4 sesións 

 

 

 

 

Tema7 

4 sesións 
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3ºESO ESTANDARES DE APRENDIZAXE 1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

RE1.1.1 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.2.2 

 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.2.1 

 

 

 

RE3.1.1 

RE3.1.2 

 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.2.1 

 

 

RE4.3.1 

 

 

RE4.3.2 

Expresa e comparte en grupo situacións ou 

circunstancias nas que recoñece a esixencia 

humana de felicidade e plenitude. 

Analiza e valora a experiencia persoal 

fronte a feitos belos e dolorosos. 

Selecciona escenas de películas ou 

documentais que mostran a procura de 

sentido. 

Identifica, analiza e comenta situacións 

actuais onde se expresa o pecado como 

rexeitamento ou suplantación de Deus. 

Analiza o texto sagrado diferenciando a 

verdade revelada da ropaxe literaria e 

recrea un relato da verdade revelada sobre 

o pecado orixinal con linguaxe actual. 

Busca e selecciona biografía de conversos. 

Expresa xuízos respectuosos sobre a 

novidade que o encontro con Cristo 

introduciu na forma de entender o mundo, 

segundo as biografías seleccionadas. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, 

para decribir as consecuencias que na vida 

dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo. 

Busca, selecciona e presenta xustificando a 

experiencia dunha persoa que atopou a 

Cristo na Igrexa. 

Escoita testemuñas de cristiáns e debate 

con respecto achega da plenitude de vida 

que neles se expresa. 

Demostra mediante exemplos previamente 

seleccionados que a experiencia cristiá foi 

xeradora de cultura ao longo da historia. 

Defende de forma razoada a influencia da 

fe na arte, o pensamento, os costumes, a 

saúde, a educación, etc. 

Bloque I 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

Bloque II 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

III 

 

10 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque IV 

 

10 sesións 
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4ºESO ESTANDARES DE APRENDIZAXE 1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

RE1.1.1 

 

 

RE1.1.2 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.2.2 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.1.2 

 

 

RE2.2.1 

 

RE2.2.2 

 

RE3.1.1 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.2.2 

 

 

RE4.1.1 

 

 

 

RE4.1.2 

 

RE4.1.3 

 

 

RE4.2.1 

 

 

RE4.2.2 

 

 

RE4.2.3 

 

 

RE4.3.1 

 

 

 Identifica e clasifica os trazos principais 

(ensino, comportamento e culto) nas 

relixións monoteístas. 

 Busca información e presenta ao grupo as 

respostas das distintas relixións ás 

preguntas de sentido. 

 Razoa por que a revelación é a plenitude 

da experiencia relixiosa. 

 Analiza e debate as principais diferenzas 

entre a revelación de Deus e as relixións. 

 Identifica e aprecia a fidelidade 

permanente de Deus que atopa na historia 

de Israel. 

 Toma conciencia e agradece os momentos 

da súa historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus. 

 Identifica, clasifica e compara os trazos do 

Mesías sufrinte e o Mesías político. 

 Esfórzase por comprender a novidade do 

Mesías sufrinte como criterio de vida. 

 Localiza, selecciona e argumenta en textos 

evanxélicos a chamada de Xesús. 

 Le de xeito comprensivo un evanxeo, 

identifica e describe a misión salvífica de 

Xesús. 

 Busca e identifica persoas que actualizan 

hoxe a misión de Xesús e expón en grupo 

por que continúan a misión de Xesús. 

 Elaborar xuízos a partir de testemuños que 

exemplifiquen unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade e de expresar a 

afectividade. 

 Adquire o hábito de reflexionar buscando 

o ben ante as eleccións que se lle ofrecen. 

  Se consciente das diferentes formas de 

vivir a afectividade e prefire a que 

recoñece como máis humana. 

 Identifica persoas que son autoridade na 

súa vida e explica como recoñece nelas a 

verdade. 

 Recoñece e valora na Igrexa distintas 

figuras que son autoridade, polo servizo ou 

polo testemuño. 

 Localiza e xustifica tres acontecementos 

da historia nos que a Igrexa defendeu a 

verdade do ser humano. 

 Investiga e debate sobre as iniciativas 

eclesiais da súa contorna que colaboran na 

construción da civilización do amor. 

Bloque I 

 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque II 

 

5 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

III 

 

10 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque IV 

 

10 sesións 
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2º Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

1ºESO 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.1.2 

 

 

RE2.2.1 

 

RE2.3.1 

 

 

RE3.1.1 

 

 

RE3.1.2 

 

 

RE3.2.1 

 

RE3.3.1 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE4.2.3 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que se 

recoñece que a realidade é dada. 

Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos 

e situacións nas que queda manifesto que a 

realidade é don de Deus. 

Argumenta a orixe do mundo e a realidade como 

froito do designio amoroso de Deus. 

Relaciona e distingue, explicando coas súas 

palabras, a orixe da creación nos relatos míticos da 

antigüidade e o relato bíblico. 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación 

teolóxica e científica da creación. 

Respecta a autonomía existente entre as 

explicacións, teolóxica e científica, da creación. 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo 

cos principais acontecementos e personaxes da 

historia de Israel. 

Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con 

respecto sobre os beneficios desta historia para a 

humanidade. 

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras 

de Deus nos que identifica a manifestación divina. 

Recorda e explica construtivamente, de modo oral 

ou por escrito, accións que reflicten o desvelarse de 

Deus para co pobo de Israel. 

Identifica e clasifica de xeito xustificado as 

diferenzas entre a natureza divina e humana de 

Xesús nos relatos evanxélicos. 

Esfórzase por comprender as manifestacións de 

ambas naturezas expresadas nos relatos 

evanxélicos. 

Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos 

os trazos da persoa de Xesús e deseña o seu perfil. 

Ordena e explica coas súas palabras os pasos do 

proceso formativo dos evanxeos. 

Sinala e explica as distintas formas de presenza de 

Xesucristo na Igrexa: sacramentos, palabra de Deus, 

autoridade e caridade. 

Coñece e respecta que os sacramentos son acción 

do Espírito para construír a Igrexa. 

Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas 

distintas etapas e momentos da vida. 

Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito para 

o crecemento da persoa. 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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2ºESO 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

RE1.1.1 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

 

 

RE2.1.1 

 

RE2.2.1 

 

RE2.3.1 

 

 

RE2.4.1 

 

 

RE2.5.1 

 

 

RE2.5.2 

 

RE3.1.1 

 

RE3.1.2 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.3.1 

 

 

 

RE3.4.1 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.1.2 

Argumenta a dignidade do ser humano en relación 

aos outros seres vivos. 

 Distingue e debate de forma xustificada e 

respectuosa a orixe do ser humano. 

 Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade 

de todo ser humano con independencia das 

capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, 

etc. 

 Clasifica accións do ser humano que respectan ou 

destrúen a creación. 

 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. 

 Busca e elixe personaxes significativos do pobo de 

Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles. 

 Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao 

Deus que se revela. 

 Identifica, clasifica e compara as características 

fundamentais dos Libros Sagrados mostrando 

interese pola súa orixe divina. 

 Le, localiza e esquematiza os criterios recolleitos 

na Dei Verbum en torno á interpretación da Biblia 

valorándoos como necesarios. 

 Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun 

Deus que se comunica, xustificando no grupo a 

selección dos textos. 

 Coñece e xustifica por escrito a existencia nos 

Libros Sagrados do autor divino e o autor humano. 

 Coñece e describe as características do Deus 

cristián. 

 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das 

divindades das relixións politeístas e contrástaos 

coas características do Deus cristián. 

 Recoñece, describe e acepta que a persoa humana 

necesita do outro para alcanzar a súa identidade a 

semellanza de Deus. 

 Confeccionar materiais onde se expresan os 

momentos relevantes da historia salvífica e 

relaciónaos coas verdades de fe formuladas no 

Credo. 

 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e 

explica o seu significado. 

 Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras 

comunidades cristiás e describe as súas 

características. 

 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

explica coas súas palabras a difusión do 

cristianismo no mundo pagán. 

 Describe e valora a raíz da unidade e santidade da 

Igrexa. 

 Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da 

información e a comunicación, onde se reflicte a 

universalidade e apostolicidade da Igrexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºESO 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

RE1.1.1 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.2.2 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.2.1 

 

 

 

RE3.1.1 

RE3.1.2 

 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.2.1 

 

 

RE4.3.1 

 

 

RE4.3.2 

Expresa e comparte en grupo situacións ou 

circunstancias nas que recoñece a esixencia humana 

de felicidade e plenitude. 

Analiza e valora a experiencia persoal fronte a 

feitos belos e dolorosos. 

Selecciona escenas de películas ou documentais que 

mostran a procura de sentido. 

Identifica, analiza e comenta situacións actuais 

onde se expresa o pecado como rexeitamento ou 

suplantación de Deus. 

Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade 

revelada da ropaxe literaria e recrea un relato da 

verdade revelada sobre o pecado orixinal con 

linguaxe actual. 

Busca e selecciona biografía de conversos. 

Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o 

encontro con Cristo introduciu na forma de 

entender o mundo, segundo as biografías 

seleccionadas. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para 

describir as consecuencias que na vida dos cristiáns 

supuxo o encontro con Cristo. 

Busca, selecciona e presenta xustificando a 

experiencia dunha persoa que atopou a Cristo na 

Igrexa. 

Escoita testemuñas de cristiáns e debate con 

respecto achega da plenitude de vida que neles se 

expresa. 

Demostra mediante exemplos previamente 

seleccionados que a experiencia cristiá foi xeradora 

de cultura ao longo da historia. 

Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, 

o pensamento, os costumes, a saúde, a educación, 

etc. 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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4ºESO 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

RE1.2.1 

 

RE1.2.2 

 

RE2.1.1 

 

RE2.1.2 

 

RE2.2.1 

 

RE2.2.2 

 

RE3.1.1 

 

RE3.2.1 

 

RE3.2.2 

 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.1.2 

 

RE4.1.3 

 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE4.2.3 

 

 

RE4.3.1 

 

 

Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, 

comportamento e culto) nas relixións monoteístas. 

 Busca información e presenta ao grupo as respostas 

das distintas relixións ás preguntas de sentido. 

 Razoa por que a revelación é a plenitude da 

experiencia relixiosa. 

 Analiza e debate as principais diferenzas entre a 

revelación de Deus e as relixións. 

 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de 

Deus que atopa na historia de Israel. 

 Toma conciencia e agradece os momentos da súa 

historia nos que recoñece a fidelidade de Deus. 

 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías 

sufrinte e o Mesías político. 

 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías 

sufrinte como criterio de vida. 

 Localiza, selecciona e argumenta en textos 

evanxélicos a chamada de Xesús. 

 Le de xeito comprensivo un evanxeo, identifica e 

describe a misión salvífica de Xesús. 

 Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a 

misión de Xesús e expón en grupo por que 

continúan a misión de Xesús. 

 Elaborar xuízos a partir de testemuños que 

exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a 

liberdade e de expresar a afectividade. 

 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben 

ante as eleccións que se lle ofrecen. 

  Se consciente das diferentes formas de vivir a 

afectividade e prefire a que recoñece como máis 

humana. 

 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e 

explica como recoñece nelas a verdade. 

 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que 

son autoridade, polo servizo ou polo testemuño. 

 Localiza e xustifica tres acontecementos da historia 

nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser 

humano. 

 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da 

súa contorna que colaboran na construción da 

civilización do amor. 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

3º Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 1ºESO 
 
 
Procedementos (Rúbricas) 
 

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

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

1 

Pouco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Moi adecuado 

4 

Excelente 

I.1.1 Expresa por 

escrito sucesos 

imprevistos en que 

recoñece que a 

realidade vén dada 

pola vontade divina. 

(CLL, CAA, CSC, 

CCEC) 

É incapaz de 

identificar sucesos 

que fagan recoñecer 

que a realidade 

provén da vontade 

divina. 

Recoñece algún 

suceso imprevisto en 

que se manifesta a 

orixe divina da 

realidade, pero 

preséntaos como 

aleatorios. 

Identifica e transmite 

de forma correcta 

algúns feitos que 

considera propios da 

vontade divina. 

Identifica, recoñece 

con respecto e 

transmite de forma 

clara e concreta 

exemplos de sucesos 

imprevistos que 

mostran que a 

realidade é dada. 

I.1.2 Avalía, 

compartindo cos seus 

compañeiros, sucesos 

e situacións en que 

queda de manifesto 

que a realidade é don 

de Deus. (CAA, CSC, 

CSIEE) 

Resúltalle difícil 

identificar sucesos 

ou situacións que 

poñan de manifesto 

a orixe divina da 

realidade. 

É capaz de identificar 

feitos que suxiren a 

orixe divina do 

mundo, pero a súa 

avaliación é básica. 

Pode avaliar 

correctamente algúns 

feitos que mostran a 

orixe divina da vida. 

 

Identifica, avalía e 

comparte feitos en que 

mostra de forma 

inequívoca e reflexiva 

que a vida e a 

Creación enteira é un 

don de Deus. 

 

I.2.1 Argumenta a orixe 

do mundo e a 

realidade como froito 

do designio amoroso 

de Deus. (CLL, CSIEE) 

Cústalle aceptar que 

a orixe da Creación 

é o que se presenta 

nos textos bíblicos. 

Coñece a historia da 

Creación, pero 

soamente como feito 

literario, sen chegar a 

interpretalo como 

unha representación 

de orixe divina. 

Acepta que a 

Creación é unha obra 

divina, aínda que 

dubida da gratuidade 

de Deus ao realizala. 

Argumenta de forma 

correcta e comparte 

cos seus compañeiros 

a orixe da Creación 

baixo o amor de Deus. 

I.3.1 Relaciona e 

distingue, explicando 

coas súas palabras, a 

orixe da Creación nos 

relatos míticos da 

Antigüidade e o relato 

bíblico. (CLL, CCEC) 

Ten dificultades 

para distinguir entre 

si os distintos 

relatos míticos da 

antigüidade e a 

presentación bíblica. 

Mestura algúns 

elementos dos 

relatos míticos cos 

elementos simbólicos 

do relato bíblico. 

Diferencia os 

elementos da 

mitoloxía da 

simboloxía bíblica, 

aínda que pode ter 

dúbidas con algúns 

deles. 

Distingue e explica 

correctamente as 

versións da orixe da 

Creación, tanto nos 

relatos míticos como 

no bíblico. 

4. I1.4.1 Coñece e sinala 

as diferenzas entre a 

explicación teolóxica e 

a científica da 

Creación. (CLL, 

CMCT, CAA) 

Non chega a 

diferenciar a 

explicación teolóxica 

da científica. 

Pode distinguir entre 

a explicación 

teolóxica da Creación 

e a que ofrece a 

ciencia, pero 

soamente nos seus 

Entende a diferenza 

entre as explicacións 

científicas e a 

proposta teolóxica, 

pero non o fai de 

forma autónoma. 

Sinala con claridade 

as diferenzas de 

ambas as 

explicacións, e é 

consciente da súa 

independencia. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloques I e II, Unidades 1, 2 e 3 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

1 

Pouco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Moi adecuado 

4 

Excelente 

 trazos xerais. 

4 II.4.2 Respecta a 

autonomía existente 

entre as explicacións 

teolóxica e científica 

da Creación. (CMCT, 

CCEC) 

Non recoñece a 

independencia das 

explicacións 

científica e 

teolóxica. 

Pode diferenciar as 

explicacións, pero 

mestura algúns 

conceptos. 

Recoñece as 

diferenzas de cada 

explicación, pero ten 

dúbidas respecto 

diso da súa 

autonomía. 

Respecta a autonomía 

que hai entre a 

explicación científica e 

a teolóxica, porque 

coñece cales son as 

súas diferenzas. 

II.1.1 Coñece e 

interpreta os principais 

acontecementos e 

personaxes da historia 

de Israel e constrúe 

con eles unha liña do 

tempo. (CMCT, CD, 

CAA, CCEC)  

Resúltalle difícil 

identificar os 

personaxes e os 

feitos principais da 

historia. Non é 

capaz de situalos 

sobre a liña do 

tempo. 

Identifica a maioría 

dos personaxes e 

acontecementos, 

pero sitúaos 

defectuosamente. 

Ten claro cales son 

os personaxes e os 

feitos principais da 

historia de Israel, 

pero realiza unha liña 

do tempo incompleta. 

Constrúe unha liña do 

tempo adecuada, en 

que plasma os 

principais fitos da 

historia de Israel, 

relacionándoos cos 

seus personaxes. 

II.1.2 Mostra interese 

pola historia de Israel 

e dialoga con respecto 

sobre os beneficios 

desta historia para a 

humanidade. (CSC, 

CSIEE, CCEC) 

Non presenta 

interese na historia 

e é incapaz de ver a 

súa relación coa 

salvación humana. 

Aprecia algúns fitos 

da historia de Israel, 

pero non os relaciona 

coa historia da 

salvación. 

Recoñece o interese 

da historia de Israel e 

intúe basicamente a 

súa relación coa 

historia da salvación. 

Aprecia o valor da 

historia de Israel en 

relación coa historia 

da salvación. 

II.2.1 Busca relatos 

bíblicos e selecciona 

xestos e palabras de 

Deus en que 

identifica a 

manifestación divina. 

(CLL, CAA) 

Interésase pouco 

polos textos bíblicos 

e non consegue 

identificar os que 

están relacionados 

coa oración. 

É capaz de ver que 

existen relatos 

bíblicos en que se 

manifesta Deus por 

medio de xestos, 

pero non os identifica 

con facilidade. 

Atopa na Biblia os 

xestos e palabras de 

Deus, pero non é 

capaz de ver que son 

parte da oración. 

Atopa sen dificultades 

textos bíblicos 

representativos en que 

está patente a voz de 

Deus. 

II.3.1 Lembra e 

explica 

constructivamente, de 

modo oral ou por 

escrito, accións que 

reflicten o desvelarse 

de Deus para co pobo 

de Israel. (CLL, CSC, 

CSIEE) 

É incapaz de 

lembrar as accións 

de Deus para co 

pobo de Israel que 

aparecen nos textos 

bíblicos. 

 

Pode reproducir de 

modo oral ou escrito 

algunhas accións 

que reflicten o 

coidado de Deus 

sobre Israel. 

Extrae da Biblia os 

xestos e palabras 

que Deus dedica ao 

pobo de Israel.  

Lembra e explica con 

corrección e 

completitude as 

accións principais do 

coidado de Deus co 

pobo de Israel. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque III, Unidades 4 e 5 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

1 

Pouco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Moi adecuado 

4 

Excelente 

III.1.1 Identifica e 

clasifica de maneira 

xustificada as 

diferenzas entre a 

natureza divina e 

humana de Xesús 

nos relatos 

evanxélicos. (CLL, 

CAA) 

Confunde algúns 

trazos humanos de 

Xesús coa súa 

natureza divina. 

Pode distinguir a 

natureza humana da 

divina, pero non en 

todos os casos. 

Realiza unha 

distinción da 

natureza humana e a 

divina de Xesús, 

clarificándoa con 

exemplos. 

Xustifica correctamente 

a distinción da 

natureza divina e 

humana de Xesús, 

razoando cada un dos 

casos propostos. 

III.1.2 Esfórzase por 

comprender as 

manifestacións de 

ambas as naturezas 

expresadas nos 

relatos evanxélicos. 

(CAA) 

Busca nos relatos 

evanxélicos, pero 

non consegue atopar 

esas manifestacións. 

Obtén escasos froitos 

da procura de 

manifestacións da 

natureza humana e 

divina de Xesús nos 

Evanxeos, e non os 

comprende na súa 

amplitude. 

Atopa algúns 

exemplos nos relatos 

evanxélicos e 

diferenza neles a 

expresión da 

natureza humana e 

divina de Xesús. 

Atopa numerosos 

exemplos da 

manifestación da 

natureza humana e 

divina de Cristo e sabe 

explicar en que 

consisten e en que se 

diferencian. 

III.2.1 Recoñece, a 

partir da lectura dos 

textos evanxélicos, 

os trazos da persoa 

de Xesús e deseña o 

seu perfil. (CLL, 

CSIEE) 

Ten dificultades para 

atopar trazos da 

persoa de Xesús, e 

non pode compoñer 

o seu perfil a partir 

dos Evanxeos. 

Atopa algúns trazos 

de Xesús como 

persoa, pero non 

chega a compor un 

perfil. 

Reúne suficientes 

trazos da vida de 

Xesús e compón un 

perfil básico. 

Atopa os trazos 

fundamentais de Xesús 

como persoa e compón 

un perfil profundo e 

ben fundado. 

III.3.1 Ordena e 

explica coas súas 

palabras os pasos do 

proceso de 

formación dos 

Evanxeos. (CLL, 

CCEC) 

Non entende como 

se formaron os 

Evanxeos. 

Entende que houbo 

un proceso de 

formación dos 

Evanxeos, pero non 

o abarca 

completamente. 

Ordena 

adecuadamente os 

pasos de formación 

dos Evanxeos, pero 

faino de forma 

esquemática. 

Ordena 

adecuadamente e 

completa con 

información pertinente 

o proceso de formación 

dos Evanxeos. 
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TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque IV, Unidades 6 e 7 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

1 

Pouco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Moi adecuado 

4 

Excelente 

IV.1.1 Sinala e 

explica as distintas 

formas de presenza 

de Xesucristo na 

Igrexa: sacramentos, 

Palabra de Deus, 

autoridade e 

caridade. (CLL, CSC, 

CCEC) 

Intúe, pero non 

comprende, a 

presenza de Cristo 

na Igrexa actual. 

Entende que a 

presenza de Xesús é 

inherente á Igrexa, 

pero non lle resulta 

fácil identificar os 

signos da súa 

presenza. 

Recoñece algúns 

signos visibles da 

presenza de Xesús, 

como os 

sacramentos e a 

Palabra de Deus, 

pero ten dificultades 

para identificalo na 

caridade ou a 

autoridade. 

Atopa clara a presenza 

de Xesús e explícaa en 

cada un dos ámbitos. 

IV.2.1 Coñece e 

respecta que os 

sacramentos son 

acción do Espírito 

para construír a 

Igrexa. (CSC, CCEC) 

Aínda que coñeza os 

sacramentos, non os 

identifica como 

acción do Espírito, 

senón como signos 

externos. 

Atopa relación entre 

os sacramentos e os 

distintos momentos 

vitais, pero non ve a 

acción do Espírito 

neles. 

Ve claramente a 

acción do Espírito 

nos sacramentos 

relacionados coa 

iniciación cristiá, pero 

non entende que 

tamén participa nos 

demais sacramentos. 

Relaciona con 

corrección os 

sacramentos coas 

etapas da vida e á súa 

vez comprende a 

presenza do Espírito 

Santo en cada un 

deles. 

IV.2.2 Asocia a 

acción do Espírito 

nos sacramentos 

coas distintas etapas 

e momentos da vida. 

(CSIEE, CCEC) 

Ten pouco interese 

pola acción do 

Espírito Santo na 

vida. 

Acepta a presenza 

do Espírito Santo 

nalgunhas etapas da 

vida, pero non en 

todas e cada unha. 

Acepta que o Espírito 

está presente en 

cada etapa vital por 

medio dos 

sacramentos, pero 

non entende como. 

Acepta e comprende 

que o Espírito actúa a 

través dos 

sacramentos ao longo 

da vida. 

IV.2.3 Toma 

conciencia e aprecia 

a acción do Espírito 

para o crecemento 

da persoa. (CSIEE) 

Resúltalle difícil 

comprender a 

existencia do Espírito 

Santo. 

Entende que existe o 

Espírito Santo, pero 

non o relaciona coa 

súa propia vida. 

Comprende e sente a 

presenza do Espírito, 

pero soamente en 

momentos concretos. 

Asume a acción do 

Espírito en cada etapa 

vital e considérao 

importante para o 

crecemento como 

persoa. 
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CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE Instrumentos de avaliación 

RE1.1.1 

 

RE1.1.2 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.1.2 

 

 

RE2.2.1 

 

 

RE2.3.1 

 

 

RE3.1.1 

 

 

RE3.1.2 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.3.1 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 

RE4.2.3 

Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que 

se recoñece que a realidade é dada. 

Avalía, compartindo cos seus compañeiros, 

sucesos e situacións nas que queda manifesto 

que a realidade é don de Deus. 

Argumenta a orixe do mundo e a realidade como 

froito do designio amoroso de Deus. 

Relaciona e distingue, explicando coas súas 

palabras, a orixe da creación nos relatos míticos 

da antigüidade e o relato bíblico. 

Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación 

teolóxica e científica da creación. 

Respecta a autonomía existente entre as 

explicacións, teolóxica e científica, da creación. 

Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo 

cos principais acontecementos e personaxes da 

historia de Israel. 

Mostra interese pola historia de Israel e dialoga 

con respecto sobre os beneficios desta historia 

para a humanidade. 

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e 

palabras de Deus nos que identifica a 

manifestación divina. 

Recorda e explica construtivamente, de modo 

oral ou por escrito, accións que reflicten o 

desvelarse de Deus para co pobo de Israel. 

Identifica e clasifica de xeito xustificado as 

diferenzas entre a natureza divina e humana de 

Xesús nos relatos evanxélicos. 

Esfórzase por comprender as manifestacións de 

ambas naturezas expresadas nos relatos 

evanxélicos. 

Recoñece a partir da lectura dos textos 

evanxélicos os trazos da persoa de Xesús e 

deseña o seu perfil. 

Ordena e explica coas súas palabras os pasos do 

proceso formativo dos evanxeos. 

Sinala e explica as distintas formas de presenza 

de Xesucristo na Igrexa: sacramentos, palabra de 

Deus, autoridade e caridade. 

Coñece e respecta que os sacramentos son acción 

do Espírito para construír a Igrexa. 

Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas 

distintas etapas e momentos da vida. 

Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito 

para o crecemento da persoa. 

ESCRITOS: 

- Tarefas escritas correspondentes 

ás actividades diarias. 

- Propostas escritas do Libro 

Dixital Interactivo. 

- Presentacións enmarcadas nos 

traballos cooperativos. 

 

ORAIS: 

- Participación en debates, roldas de 

preguntas... 

- Posta en común das cuestións 

xurdidas das Rutinas de 

pensamento.  

- Exposición dos resultados das 

tarefas. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA E 

SISTEMÁTICA: 

- Actitude cara aos compañeiros e 

compañeiras nas actividades 

colaborativas. 

- Participación nas actividades do 

día a día. 

- Mostra de interese nas actividades 

voluntarias e na ampliación de 

coñecementos. 
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2ºESO 
 
 
Procedementos (Rúbricas) 

 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloque I Unidades 1, 2  

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 

1 

Pouco 

adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Moi adecuado 

4 

Excelente 

1.1.1. Argumenta 

a dignidade do ser 

humano con 

relación cos outros 

seres vivos. (CCL, 

CAA, CSC) 

Entende a 

dignidade 

humana, pero 

non a relaciona 

coa dos outros 

seres vivos. 

 

Atopa argumentos 

básicos sobre a 

dignidade humana 

en relación coa 

dos outros seres 

vivos. 

Argumenta 

correctamente a 

dignidade dos seres 

humanos, á vez que 

a das outras 

criaturas. 

Expón con claridade, exemplos 

e reflexións orixinais a relación 

da dignidade humana coa dos 

outros seres vivos. 

1.2.1. Distingue e 
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 

independente-

mente das súas 

capacidades 

nalgunhas 

situacións, pero 

non en todas. 

Entende e expresa a 

través de exemplos a 

inherencia da 

dignidade dos seres 

humanos, sen ter en 

conta as súas 

capacidades ou a 

ausencia delas. 

Comprende, exemplifica e 

reflexiona sobre a idea de que a 

dignidade humana lle é propia, 

sen ter en conta as súas 

capacidades. É capaz de xerar 

interese nos seus compañeiros 

cos seus exemplos e asume na 

súa vida diaria esta actitude. 

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

Resúltalle difícil 

clasificar as 

actividades 

humanas 

segundo 

destrúan ou 

respecten a 

creación. 

Pode clasificar 

algunhas accións 

do ser humano 

como 

respectuosas ou 

destrutivas coa 

creación. 

Identifica 

correctamente as 

actividades humanas 

que contribúen a 

respectar ou a 

destruír a creación. 

Rexistra, identifica e clasifica 

actividades do ser humano que 

respectan a creación e 

contrástaas con aquelas que a 

destrúen, e reflexiona sobre 

este feito. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE: Bloque I Unidades 1, 2  

1.4.2. Deseña, en 

pequeno grupo, un 

plan de 

colaboración co 

seu centro 

educativo no que 

se inclúan polo 

menos cinco 

necesidades e as 

posibles solucións 

que o propio grupo 

levaría a cabo. 

(CMCCT, CSIEE) 

Amosa pouco 

interese en 

participar na 

actividade en 

grupo para 

establecer un 

plan de 

colaboración co 

seu centro 

educativo e a súa 

achega é escasa 

ou nula. 

Participa na 

dinámica do grupo 

e comparte as 

súas ideas acerca 

das necesidades 

e as posibles 

solucións.  

Achega ideas 

innovadoras e apoia 

as dos compañeiros 

e compañeiras para 

establecer un plan de 

colaboración 

interesante e realista. 

Comparte as súas ideas e 

respecta e impulsa as dos seus 

compañeiros e compañeiras, 

dirixindo activamente as 

propostas de colaboración, que 

se pon en marcha co seu 

esforzo e o das demais persoas 

do grupo. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II, Unidades 3 e 4 

 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE: Bloque III e IV, Unidades 5, 6 e 7 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESENVOLVEMENTO 

1 

Pouco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Moi adecuado 

4 

Excelente 

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. 
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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. 

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. 

4.2.2. Elabora 
materiais, utilizando 
as tecnoloxías da 

Tenta elaborar 

materiais usando o 

TIC, pero non as 

Presenta a mensaxe 

de universalidade e 

apostolicidade da 

Plasma de modo 

correcto e amplo a 

universalidade e 

Combina de forma 

creativa os recursos que 

proporcionan as TIC coa 
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información e da 
comunicación, onde 
se reflicte a 
universalidade e 
apostolicidade da 
Igrexa. 
(CD, CSIEE, CCEC) 
 

domina 

suficientemente, ou 

ben non plasma de 

modo claro a 

mensaxe de 

universalidade e 

apostolicidade da 

Igrexa e queda no 

superficial. 

Igrexa de modo 

sinxelo, utilizando 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

apostolicidade da 

Igrexa, usando 

adecuadamente o 

TIC para presentalas 

de forma amena e 

comprensible. 

propia mensaxe de 

universalidade e 

apostolicidade da Igrexa, 

creando un material non 

só coherente, senón 

tamén orixinal e 

suxestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO ESTANDARES DE APRENDIZAXE Instrumentos de avaliación 

RE1.1.1 

 

RE1.2.1 

 

RE1.3.1 

 

 

 

RE1.4.1 

 

RE1.4.2 

 

 

 

 

RE2.1.1 

 

 

RE2.2.1 

 

RE2.3.1 

 

 

 

RE2.4.1 

 

 

 

RE2.5.1 

 

 

RE2.5.2 

 

 

Argumenta a dignidade do ser humano en 

relación aos outros seres vivos. 

 Distingue e debate de forma xustificada e 

respectuosa a orixe do ser humano. 

 Valora, en situacións da súa contorna, a 

dignidade de todo ser humano con 

independencia das capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

 Clasifica accións do ser humano que 

respectan ou destrúen a creación. 

 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. 

 Busca e elixe personaxes significativos do 

pobo de Israel e identifica e analiza a resposta 

de fe neles. 

 Interésase por coñecer e valora a resposta de 

fe ao Deus que se revela. 

 Identifica, clasifica e compara as 

características fundamentais dos Libros 

Sagrados mostrando interese pola súa orixe 

divina. 

 Le, localiza e esquematiza os criterios 

recolleitos na Dei Verbum en torno á 

interpretación da Biblia valorándoos como 

necesarios. 

 Distingue e sinala en textos bíblicos a 

presenza dun Deus que se comunica, 

xustificando no grupo a selección dos textos. 

 Coñece e xustifica por escrito a existencia 

nos Libros Sagrados do autor divino e o autor 

humano. 

ESCRITOS: 

- Tarefas escritas do Libro 

Dixital Interactivo. 

- Presentacións escritas dentro 

dos traballos cooperativos. 

- Completar os mapas mentais 

de cada unidade. 

- Respostas á avaliación 

competencial. 

 

ORAIS: 

- Participación en debates. 

- Posta en común das cuestións 

xurdidas das rutinas de 

pensamento.  

- Exposición dos resultados das 

tarefas  

- Respostas orais ás cuestións 

expostas nos diferentes temas 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA E 

SISTEMÁTICA: 

- Actitude cara aos 

compañeiros e compañeiras 

nas actividades colaborativas. 

- Participación nas actividades 

do día a día. 
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RE3.1.1 

 

RE3.1.2 

 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.3.1 

 

 

 

RE3.4.1 

 

RE4.1.1 

 

 

RE4.1.2 

 

 

RE4.2.1 

 

RE4.2.2 

 Coñece e describe as características do Deus 

cristián. 

 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das 

divindades das relixións politeístas e 

contrástaos coas características do Deus 

cristián. 

 Recoñece, describe e acepta que a persoa 

humana necesita do outro para alcanzar a súa 

identidade a semellanza de Deus. 

 Confeccionar materiais onde se expresan os 

momentos relevantes da historia salvífica e 

relaciónaos coas verdades de fe formuladas no 

Credo. 

 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo 

e explica o seu significado. 

 Localiza no mapa os lugares de orixe das 

primeiras comunidades cristiás e describe as 

súas características. 

 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San 

Paulo e explica coas súas palabras a difusión 

do cristianismo no mundo pagán. 

 Describe e valora a raíz da unidade e 

santidade da Igrexa. 

 Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías 

da información e a comunicación, onde se 

reflicte a universalidade e apostolicidade da 

Igrexa. 

- Mostra de interese nas 

actividades voluntarias e na 

ampliación de coñecementos. 

- Capacidade de reflexión 

amosada a partir dos 

testemuños. 

 

 

 

 

3ºESO 

CODIGO ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 

Procedementos 

de avaliación 

Instrumentos 

de avaliación 

RE1.1.1 

 

 

 

RE1.2.1 

 

 

RE1.2.2 

 

 

RE2.1.1 

 

 

 

RE2.2.1 

 

 

 

 

Expresa e comparte en grupo 

situacións ou circunstancias nas que 

recoñece a esixencia humana de 

felicidade e plenitude. 

Analiza e valora a experiencia 

persoal fronte a feitos belos e 

dolorosos. 

Selecciona escenas de películas ou 

documentais que mostran a procura 

de sentido. 

Identifica, analiza e comenta 

situacións actuais onde se expresa o 

pecado como rexeitamento ou 

suplantación de Deus. 

Analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada da 

ropaxe literaria e recrea un relato da 

verdade revelada sobre o pecado 

orixinal con linguaxe actual. 

Intercambio oral 

 

 

 

Produción do 

alumno 

 

Produción do 

alumno 

 

Pescudas sobre 

o tema e 

creación dun 

vídeo. 

Lectura e 

interpretación 

esexética. 

 

 

Diálogo entre 

alumnos. 

Pequenas 

exposicións. 

Elaboración dun 

pequeno texto 

 

Presentación do 

proposto 

 

Elaboración dun 

clipmetraxe 

 

 

Comentario de 

texto. 

Creación dun 

pequeno relato 
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RE3.1.1 

 

RE3.1.2 

 

 

 

 

RE3.2.1 

 

 

 

 

RE4.1.1 

 

 

 

RE4.2.1 

 

 

 

RE4.3.1 

 

 

 

RE4.3.2 

Busca e selecciona biografía de 

conversos. 

Expresa xuízos respectuosos sobre a 

novidade que o encontro con Cristo 

introduciu na forma de entender o 

mundo, segundo as biografías 

seleccionadas. 

Crea e comparte textos, vídeos clip, 

curtos, para describir as 

consecuencias que na vida dos 

cristiáns supuxo o encontro con 

Cristo. 

Busca, selecciona e presenta 

xustificando a experiencia dunha 

persoa que atopou a Cristo na 

Igrexa. 

Escoita testemuñas de cristiáns e 

debate con respecto achega da 

plenitude de vida que neles se 

expresa. 

Demostra mediante exemplos 

previamente seleccionados que a 

experiencia cristiá foi xeradora de 

cultura ao longo da historia. 

Defende de forma razoada a 

influencia da fe na arte, o 

pensamento, os costumes, a saúde, a 

educación, etc. 

Pescuda e 

selección 

Intercambio oral 

 

 

 

 

Elaboración 

dunha 

dramatización, 

presentación... 

por grupos 

Pescuda, 

selección e 

presentación por 

parellas 

Observación. 

 

 

 

Produción do 

alumno 

 

 

Produción do 

alumno 

Exposición con 

presentación 

Posta en común 

 

 

 

 

Avaliación entre 

os alumnos dos 

traballos 

presentados. 

 

Presentación de 

cinco minutos e 

avaliación entre 

os alumnos 

videoforum 

 

 

 

Presentación dun 

exemplo á clase 

 

 

Monografía. 

Proba obxectiva 

sobre arte. 

 

 

 

 

 

 

 

4ºESO 

 

CODIGO ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 

Procedementos 

de avaliación 

Instrumentos 

de avaliación 

RE1.1.1 

 

 

RE1.1.2 

 

 

RE1.2.1 

 

RE1.2.2 

 

 

Identifica e clasifica os trazos 

principais (ensino, comportamento e 

culto) nas relixións monoteístas. 

 Busca información e presenta ao 

grupo as respostas das distintas 

relixións ás preguntas de sentido. 

 Razoa por que a revelación é a 

plenitude da experiencia relixiosa. 

 Analiza e debate as principais 

diferenzas entre a revelación de 

Deus e as relixións. 

Produción do 

alumno 

 

Pescuda 

repartida por 

grupos 

Intercambio oral 

 

Intercambio oral 

 

 

Realización de 

Esquemas – 

sínteses 

Exposición oral 

 

 

Diálogo entre 

alumnos. 

Diálogo entre 

alumnos. 
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RE2.1.1 

 

 

RE2.1.2 

 

 

RE2.2.1 

 

 

RE2.2.2 

 

 

RE3.1.1 

 

 

RE3.2.1 

 

 

RE3.2.2 

 

 

 

RE4.1.1 

 

 

 

 

RE4.1.2 

 

 

RE4.1.3 

 

 

RE4.2.1 

 

 

RE4.2.2 

 

 

RE4.2.3 

 

 

 

RE4.3.1 

 

 

 Identifica e aprecia a fidelidade 

permanente de Deus que atopa na 

historia de Israel. 

 Toma conciencia e agradece os 

momentos da súa historia nos que 

recoñece a fidelidade de Deus. 

 Identifica, clasifica e compara os 

trazos do Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

 Esfórzase por comprender a 

novidade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida. 

 Localiza, selecciona e argumenta en 

textos evanxélicos a chamada de 

Xesús. 

 Le de xeito comprensivo un 

evanxeo, identifica e describe a 

misión salvífica de Xesús. 

 Busca e identifica persoas que 

actualizan hoxe a misión de Xesús e 

expón en grupo por que continúan a 

misión de Xesús. 

 Elaborar xuízos a partir de 

testemuños que exemplifiquen unha 

forma nova de usar a razón e a 

liberdade e de expresar a 

afectividade. 

 Adquire o hábito de reflexionar 

buscando o ben ante as eleccións que 

se lle ofrecen. 

  Se consciente das diferentes formas 

de vivir a afectividade e prefire a 

que recoñece como máis humana. 

 Identifica persoas que son 

autoridade na súa vida e explica 

como recoñece nelas a verdade. 

 Recoñece e valora na Igrexa 

distintas figuras que son autoridade, 

polo servizo ou polo testemuño. 

 Localiza e xustifica tres 

acontecementos da historia nos que a 

Igrexa defendeu a verdade do ser 

humano. 

 Investiga e debate sobre as 

iniciativas eclesiais da súa contorna 

que colaboran na construción da 

civilización do amor. 

Lectura e 

interpretación 

esexética. 

Intercambio oral 

 

 

Produción do 

alumno 

 

Produción do 

alumno 

 

Lectura e 

interpretación 

esexética. 

Lectura e 

interpretación 

esexética. 

Pescudae 

selección  

 

 

Intercambio oral 

 

 

 

 

Produción do 

alumno 

 

Intercambio oral 

 

 

Pescuda e 

analise dos 

exemplos. 

Pescuda por 

parellas e posta 

en común 

Produción do 

alumno 

 

 

Pescuda por 

grupos 

Proba escrita 

 

 

Diálogo entre 

alumnos. 

 

Analise e 

realización de 

sínteses 

Proba escrita 

 

 

Proba escrita 

 

 

Presentación 

explicativa 

 

Presentación 

interactiva 

 

 

Posta en común 

 

 

 

 

Elaboración dun 

pequeno texto 

 

Posta en común 

 

 

Elaboración dun 

pequeno traballo 

 

 

posta en común 

 

Elaboración dun 

pequeno traballo 

 

 

Presentación 

interactiva 
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e) Concrecións metodolóxicas 

 

 

Utilizarase a plataforma edixgal como base de traballo, elaborando un curso en cada 

grupo no que iranse colgando todas as aprendizaxes realizadas e as tarefas, que se 

farán dixitalmente, para ir familiarizando ó alumnado co entorno e non haxa unha 

ruptura no caso de ter que realizar docencia non presencial nalgún momento. 

 

En caso de docencia non presencial realizaranse videoconferencias coa ferramenta 

que dispoña a consellería e traballarase vía edixgal. 

 

 Dadas as características da materia séguese unha metodoloxía activa na que se fomenta 

o diálogo e, por outra banda, tamén se busca a aprendizaxe de cara a reflexión e a 

interioridade. 

 Usaranse diversas técnicas como: 

 A lectura e interpretación na medida das súas posibilidades de documentos, pasaxes da 

Biblia... para que poidan ir coñecendo a linguaxe simbólica dos libros relixiosos. 

 Comentario entre todos. 

Apertura de roldas de preguntas, diálogos, debates, choiva de ideas. 

Visionado de secuencias cinematográficaspara analizar e traballar sobre os temas. 

Ver algún documental sobre accións, traballos da igrexa no mundo de hoxe.  

Pescudas en internet, análise e filtración da información. 

 Estudio de manifestacións artísticas. 

Realización de presentacións interactivas para expoñer temas e de pequenos traballos 

audiovisuáis. 

 

 

 

 

f) Materiais e recursos didácticos 

 

 

 

1º ESO 

 

 Edixgal, libro de referencia editorial EDEBE e curso RELIXIÓN 1. 

Biblia. 

Curtos e secuencias cinematográficas para examinar e traballar temas relacionados. 

Elaboración de presentacións, pequenas exposicións. 

Debates, postas en común. 

 

 

2º ESO 

 

Edixgal, libro de referencia editorial EDEBE e curso RELIXIÓN 2. 

Curtos e secuencias cinematográficas para examinar e traballar temas relacionados. 

Elaboración de presentacións, pequenas exposicións, videos. 

Elaboración dun corto para o concurso Clipmetraxes de Mans Unidas 

Debates, postas en común. 
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3º ESO 

 

Edixgal, libro de referencia editorial EDEBE e curso RELIXIÓN 3 

Curtos e secuencias cinematográficas para examinar e traballar temas relacionados. 

Pescudas en Internet. 

Elaboración dun corto para o concurso Clipmetraxes de Mans Unidas.  

Elaboración de presentacións, pequenas exposicións. 

Debates, postas en común. 

 

 

4º ESO 

 

Edixgal, libro de referencia editorial EDEBE e curso RELIXIÓN 4. 

 Pescudas en Internet. 

Curtos e secuencias cinematográficas para examinar e traballar temas relacionados. 

Elaboración de presentacións, pequenas exposicións. 

Elaboración dun corto para o concurso Clipmetraxes de Mans Unidas 

Debates, postas en común. 

 

 

 

 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

A hora de avaliar ó alumnado valorarase os seguintes aspectos por igual: 

 

1. Traballo autónomo: Valoración do traballo individual na clase e na casa 

• Presentación clara e ordenada e arquivo correcto do mesmo 

2. Probas orais e escritas: valorando a orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

3. Actividades TIC 

• Uso adecuado do ordenador e algunha ferramenta telemática. 

• Utilización de Internet, de forma responsable para buscar información sinxela ou 

para resolver unha actividade. 

• Destrezas no uso das ferramentas dixitáis. 

4. Participación e seguimento das clases 

• Nivel e adecuación das intervencións. 

• Comportamento en clase.  

• Interese e esforzo. 

5. Traballo cooperativo. 

• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 
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h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 

 

AUTOAVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE (PROFESORADO). 

 

 

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 
A programación está deseñada en relación co currículo establecido no 

decreto 86/2015. 

    

A programación ten en conta os acordos tomados na PXA .     

A programación está redactada cunha linguaxe clara .     

A programación establece de modo explícito o proceso de avaliación para 

o alumnado con materias pendentes de cursos anteriores. 

    

Teño en conta a diversidade á hora de facer a programación     

A programación establece de modo explícito actividades complementarias 

e extraescolares. 

    

A programación concreta os elementos transversais a traballar en cada 

curso. 

    

Realizo a planificación co meu grupo clase tendo en conta a 

programación da materia. 

    

Selecciono e secuencio os contidos cunha distribución e nivel de progreso 

adecuado as características do grupo de alumnos. 

    

Temporalizo  os estándares de aprendizaxe trimestralmente     

Establezo de modo explícito os criterios, procedementos e instrumentos 

de avaliación e autoavaliación 

    

Teño organizadas as actividades de recuperación para o alumnado que 

non acadou os obxectivos 

    

 

 

 

DESENVOLVEMENTO 1 2 3 4 

Informo os alumnos dos criterios, dos procedementos e dos 

instrumentos de avaliación 

    

Informo as familias dos criterios, dos procedementos e dos 

instrumentos de avaliación. 

    

Plantexo situacións introdutorias previas o tema que vou tratar.     

Estimulo a participación dos alumnos a partir das súas 

experiencias. 

    

Comunico a finalidade dos aprendizaxes, a súa importancia, 

utilidade e aplicación na vida real. 

    

Presento os contidos dando unha visión xeral do tema     

Facilito a adquisición de novos contidos intercalando preguntas 

aclaratorias, exemplificando.. 

    

Á hora de seleccionar as actividades, teño en conta que existen 

diferentes tipos de ritmos e intereses. 

    

Plantexo actividades variadas.     

Nas actividades que propoño hai equilibrio entre as actividades 

individuais e as actividades grupais 

    

Á hora de constituír grupos reducidos , teño en conta os seguintes 

criterios: 

Fágoos a sorteo. 
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Fago os grupos por niveis. 

Fago grupos nos que os seus membros teñen distintos niveis 

Á hora de realizar as actividades teño en conta as “dinámicas 

cooperativas” 

    

Emprego técnicas metodolóxicas variadas: expositiva, 

investigadora 

    

Emprego medios técnicos audiovisuais.     

Emprego recursos didácticos variados, tanto para a presentación 

dos contidos como para a práctica dos alumnos. 

    

Comprobo que os alumnos comprenden a tarefa que teñen que 

realizar: facendo preguntas, estimulando a que verbalicen o 

proceso durante a realización das tarefas. 

    

Facilito estratexias de aprendizaxe: como buscar fontes de  

información, pasos para resolver cuestións.. 

    

Reviso e corrixo frecuentemente as actividades propostas na 

clase e para a casa. 

    

Proporciono información o alumnado sobre a execución das 

tarefas e como melloralas. 

    

No caso de que os logros acadados polo alumnado sexan 

insuficientes, propoño novas actividades que faciliten a súa 

adquisición. 

    

No caso de que os logros acadados sexan suficientemente 

acadados nun breve período de tempo, propoño novas 

actividades que faciliten un maior grao de adquisición. 

    

Propoño actividades que posibiliten acadar distintos graos de 

execución 

    

Adopto medidas de apoio para o alumnado que presenta desfase 

curricular ou dificultades de aprendizaxe. 

    

AVALIACIÓN 1 2 3 4 

Teño en conta o procedemento xeral de avaliación en relación 

co establecido na programación 

    

Realizo unha avaliación inicial a comezo de curso, o comezo de 

cada unidade didáctica. 

    

Establezo criterios obxectivos para avaliar o aprendizaxe do 

alumnado 

    

O alumnado coñece os criterios de avaliación e de 

cualificación que se empregan  

    

O avaliar unha actividade en equipo, ademais da cualificación 

global, cada membro do grupo obtén outra individual que é 

reflexo da súa contribución persoal. 

    

Utilizo diferentes rexistros de recollida de datos. 

-Listas de control. 

-Escalas de valoración. 

-Anecdotario. 

-Diarios de clase. 

    

Emprego diferentes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

-Coherentes cos estándares de aprendizaxe . 

-Adaptados a diversidade dos alumnos. 
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-Diferentes segundo os contidos tratados 

Utilizo diferentes medios para informar as familias, ó 

profesorado e ó alumnado dos resultados da avaliación 

    

Utilizo a autoavaliación do alumnado     

 

 

CUESTIONARIO DO ALUMNADO. 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 

Fago con regularidade as tarefas propostas polo profesorado.     

Entrego os traballos segundo as indicacións dadas polo profesorado 

e na data acordada 

    

Participo activamente (aporto ideas, axudo a resolver problemas, 

realizo a miña parte do traballo) nos traballos propostos en equipo. 

    

Pregúntolle o profesorado as dúbidas..     

Solicito a axuda e a aprobación frecuente do profesorado.     

Estou satisfeito do meu traballo     

As cualificacións obtidas reflicten o meu esforzo e traballo.     

Asisto regularme a clase.     

Teño frecuentemente faltas de puntualidade     

Xustifico os meus retrasos e faltas de asistencia o/a titor/-a     

Preocúpome por poñerme o día na materia cando falto a clase.     

Adoito unha actitude respectuosa co profesorado.     

Adoito unha actitude respectuosa co alumnado.     

Asumo responsabilidades.     

Teño unha actitude positiva cara o estudo     

O que aprendo nunha materia aplícoo e relaciónoo con outras.     

 

 

j) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da 

materia pendente 

 

No caso de haber algún alumno novo coa materia pendente cada trimestre se lle dará 

un traballo sobre os contidos mínimos expostos na programación que entregará ó 

final do mesmo. 

 Se non superase os ditos traballos faríase unha proba escrita no mes de maio. 

 

 

 

 

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados 

 

 A avaliación inicial na materia de Relixión farase por medio da observación do 

alumnado na clase e coa realización de exercicios. 

Según o nivel detectado adaptaranse os contidos e o desenvolvemento da materia. 
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l) Medidas de atención á diversidade 

 

 Unha das características do desenvolvemento desta materia e a de ter unha metodoloxía 

activa, baseada na participación oral na clase, o traballo en grupo… 

Así que no caso de houber algún alumno/a con dificultades deseñarase unha estratexia 

de reforzo por medio dunha maior atención do profesor xunto coa busca de apoio por 

parte de outros alumnos.  

 

 

m) Concreción dos elementos transversais 

 

 A integración dos temas transversais na programación didáctica é unha consecuencia da 

identidade mesma do ensino relixioso escolar. Non se trata de materias engadidas se 

non coñecementos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria do desenvolvemento 

da nosa materia. 

 

1. A comprensión lectora e a expresión oral e escrita son elementos básicos xa que 

basease no diálogo entre a fe e a cultura e a comprensión razoada da fe; co que precisase 

desenvolver as habilidades cara a lectura comprensiva dos textos da Biblia, dos 

documentos varios da tradición ... 

 

2. A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación son 

elementos a utilizar bastante a miúdo; pois axudan a acercar os distintos temas, que 

poden semellar moi alongados á súa realidade, utilizando uns parámetros de linguaxe 

máis próximos ó alumnado. 

 

3- Obviamente non pode faltar a educación cívica e constitucional, pois consideramos 

que o feito relixioso é un fenómeno comunitario, non se concibe como algo illado e 

individual e traballa ampliamente todo o relacionado cos valores sociais. 

 

4. A materia fomenta o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, 

a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

 

Do mesmo xeito, promove a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 

que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia, racismo ou 

xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

 

5. A materia tamén fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades 

que lle permitan afianzar o espírito emprendedor a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o 

sentido crítico. 
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6. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora 

da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as 

alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de 

peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as 

normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, 

o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

 

n) Actividades complementarias e extraescolares 

 

 Proxéctase participar no concurso clipmetraxes de Mans Unidas, que se realiza 

dixitalmente.  

 Se xurdira algún novo evento que se considerase apropiado e interesante levarase á CPP 

para a súa aprobación. 

 

 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

 

Para levar a cabo o seguimento do desenvolvemento da programación didáctica, así 

como o seu rendemento e a súa posterior revisión e adaptación caso de seren detectados 

desaxustes, este departamento de Relixión empregará as seguintes ferramentas e 

procedementos na medida que se revelen necesarios: 

• Enquisas de autoavaliación do alumnado. 

• Enquisas de autoavaliación do profesorado. 

• Guías de análise. 

CUESTIÓNS Si/ Non Xustificación Observacións 

Acadáronse os obxectivos 

previstos? 

En que porcentaxe? 

   

Fíxose algún cambio nos 

contidos? 

   

Variouse nalgún aspecto a 

metodoloxía? 

   

Axustouse ben ó tempo?    

Utilizamos todos os recursos 

previstos? 

   

Cales actividades e recursos deron 

mellor resultado? 

   

Efectuouse algunha modificación 

na avaliación? 

   

Estivo motivado e implicado o 

alumnado en xeral? 

   

Cales foron os maiores intereses 

do alumnado? 

   

É aconsellable introducir algún 

cambio?  
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ASPECTOS DESTACAMOS A MELLORAR PROPOSTAS 

Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas 

ferramentas de 

avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 


