
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

O GroveIES Monte da Vila

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336019232

Curso

3º ESORelixión católica

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación secundaria
obrigatoria

Sesións
semanais

1

14/03/2023 10:11:21 Páxina 18de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        3

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        4

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         5

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              14

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        14

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 14

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              15

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes                                           15

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        16

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  16

7.2. Actividades complementarias                                                                                            17

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       17

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          18

9. Outros apartados                                                                                                         18

Páxina

14/03/2023 10:11:21 Páxina 18de2



1. Introdución

Coa incorporación da materia de Relixión ao currículo de Educación Secundaria Obrigatoria, a lexislación educativa en
España é coherente coa Declaración Universal  dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito a unha
educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos seus
fillos e fillas. Estes dereitos e liberdades fundamentais están así recoñecidos no Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 2000. A LOMLOE,
ademais, no primeiro apartado do seu primeiro artigo, asegurou o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia
segundo o establecido na Convención sobre os Dereitos do Neno. Son referencias básicas do dereito internacional
ratificadas polo Estado español. Cúmprese así o establecido na Constitución española de 1978 no seu Título primeiro
sobre dereitos e liberdades fundamentais, no referido á liberdade relixiosa e o dereito á educación. Neste marco, o
ensino da Relixión Católica proponse como materia curricular de oferta obrigatoria para os centros escolares e de
libre elección para as familias. Forma parte da proposta educativa necesaria para o pleno desenvolvemento da
personalidade dos alumnos e alumnas. O currículo da materia de Relixión Católica é resultado dun fecundo diálogo da
Teoloxía, fonte epistemolóxica que proporciona os saberes básicos esenciais para unha formación integral na escola
inspirada na visión cristiá da vida, con outras fontes curriculares, especialmente a psicopedagóxica, que orientan o
necesario proceso educativo na Educación Secundaria Obrigatoria.  O deseño curricular da materia de Relixión
Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas primeiras décadas do século XXI: dialogo co
marco europeo de educación nas súas competencias clave de 2018 e quere integrarse no seu horizonte de 2025,
deixouse  interpelar  pola  sensibilidade  dos  obxectivos  de  desenvolvemento  sostible  e  a  cidadanía  global  e
intercultural, e tivo en conta a oportunidade de re-imaxinar os futuros da educación priorizando o aprender a ser e a
vivir con outros. . Especialmente, o currículo de Relixión Católica ábrese ás iniciativas eclesiais da Misión 4.7, sobre a
ecoloxía  integral,  e  do Alto  Comisionado para a Fraternidade Humana conformado por  diversas relixións para
construír a casa común e a paz mundial. Desta maneira, o ensino da relixión católica, mantendo a súa peculiaridade e
a esencia do diálogo fe-cultura e fe-razón, acolle os signos dos tempos e responde os desafíos da educación neste
século XXI.
Facilítase unha aprendizaxe competencial dos contidos, de maneira que as aprendizaxes sexan útiles para a vida dos
alumnos, contribuíndo á súa formación integral e á súa inserción social.
A abordaxe dos contidos faise a través de actividades que susciten o interese dos alumnos, que promovan o diálogo e
que buscan expor cuestións que fagan reflexionar sobre os grandes interrogantes vitais. Antes de abordar os novos
contidos detéctanse os coñecementos previos do alumnado.
Baséase  no  Deseño  Universal  de  Aprendizaxe  (DUA),  para  definir  as  situacións  de  aprendizaxe,  os  retos,  os
escenarios cooperativos, as estratexias de pensamento, facendo accesible a aprendizaxe a todos os alumnos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Identificar,  valorar  e  expresar  os
elementos  crave  da  dignidade  e  identidade
persoal a través da interpretación de biografías
significativas, para asumir a propia dignidade e
aceptar a identidade persoal,  respectar a dos
outros, e desenvolver con liberdade un proxecto
de vida con sentido.

1-3 1-4 1-2-4-5 2-3 3

OBX2  -  Valorar  a  condición  relacional  do  ser
humano, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais  orientadas  á  xustiza  e  á  mellora  da
convivencia tendo en conta o maxisterio social
da Iglesia,  para aprender a vivir  con outros e
contr ibuír  á  fraternidade  universal  e  a
sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Asumir  os  desafíos  da  humanidade
desde unha perspectiva inclusiva recoñecendo
as  neces idades  ind iv idua i s  e  soc ia i s ,
discerníndoos coas claves do ¿Reino de Deus¿,
para implicarse persoal e profesionalmente na
transformación social e o logro do ben común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Interpretar  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nas  súas  diferentes  expresións,
recoñecendo que son portadoras de identidades
e sentido, apreciando como o cristianismo se ha
encarnado  en  manifestacións  diversas,  para
desenvolver sentido de pertenza, participar na
construción  da  convivencia  e  promover  o
diálogo  intercultural  no  marco  dos  dereitos
humanos.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Recoñecer  e  apreciar  a  propia
interioridade,  a  experiencia  espiritual  e
relixiosa,  presente  en  todas  as  culturas  e
sociedades,  comprendendo  a  experiencia  de
personaxes  re levantes  e  va lorando  as
posibilidades  do  relixioso,  para  discernir
posibles respostas ás preguntas sobre o sentido
da  vida,  e  favorecer  o  respecto  entre  as
diferentes tradicións relixiosas.

1 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Identificar  e  comprender  os  contidos
esenciais  da Teoloxía cristiá,  contemplando e
valorando a contribución da tradición cristiá á
procura  da  verdade,  para  dispoñer  dunha
síntese  do  cristianismo  que  permita  dialogar
con  ou t ras  t r ad i c i óns ,  pa rad igmas  e
cosmovisións.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUnha rede de coidados1 6

O ser humano é un ser dependente que
necesita da sociedade
para desenvolverse. Para os cristiáns, Deus
coida de cada un dos
seres humanos. Nesta situación de
aprendizaxe os alumnos
reflexionasen sobre esa rede de coidados.

18

XCoídamonos uns os  outros2 6

Todas as persoas necesitan coidar a súa
interioridade como lugar no
que se fraguan todos os vínculos
constitutivos do ser humano.
Nesta situación de aprendizaxe os alumnos
reflexionarán sobre as
dimensións do autocuidado

18

Coidar o futuro X3 6
As decisións que tomamos teñen
consecuencias para o futuro
persoal e colectivo. Os desafíos colectivos

18
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Coidar o futuro X3 6

da humanidade e a
visión cristiá do futuro e da historia fannos
caer na conta
da importancia desa perspectiva. Nesta
situación de aprendizaxe
os alumnos coñeceranas e reflexionarán
sobre a
importancia de adoptar decisións que
debuxen un futuro mellor para
todos.

18

Xesús coidador X4 6

Os xestos e accións de coidado de Xesús
foron unha constante no
seu ministerio. Para el, eran manifestación
do auténtico ser de Deus
e pediu aos seus discípulos que seguisen a
súa misión. Nesta situación
de aprendizaxe os alumnos comprenderán
a misión de Xesús e
reflexionarán sobre a importancia dos
pequenos xestos.

18

XCidadáns do mundo5 6

Para os cristiáns a acollida e a
hospitalidade é consecuencia da
igual dignidade do ser humano, creado por
Deus, e do creado
como casa común da humanidade. Nesta
situación de aprendizaxe
os alumnos descubrirán a importancia da
hospitalidade, en todas
as culturas e relixións, e prepararanse para
saber como ser
acolledores

14

XUnha Igrexa que coida6 5

As comunidades cristiás, desde o primeiro
momento, organizáronse
 para a misión o que obrigaba a que a súa
organización
interna e a súa misión respondesen á
vontade de Jesús de atender
aos máis necesitados. Nesta situación de
aprendizaxe os alumnos
coñeceranas e valorarán a importancia do
voluntariado

14

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Unha rede de coidados

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Recoñece os vínculos de coidado que
establecemos cos
demais e cos seres vivos e analiza a
realidade para
discriminar actitudes e comportamentos
que respondan á comprensión cristiá do
coidado

CA1.4 - Cooperar á construción de sociedades xustas
e democráticas, fortalecendo vínculos sociais e
interxeracionais, e as relacións en modelos de
interdependencia, analizando a realidade, tendo en
conta os principios e valores do maxisterio social da
Igrexa e promovendo o desenvolvemento humano
integral.

Propón accións concretas para o coidado
da natureza
e o goce da Creación como agasallo de
Deus

CA1.9 - Formular posibles respostas ás preguntas de
sentido, coñecendo e valorando as achegas das
tradicións relixiosas, en especial a proposta de
sentido da vida de Xesucristo, elaborando as súas
propias respostas partindo dunha análise crítica e a
adaptación á súa situación persoal.

Identifica a raíz bíblica e teolóxica que,
para o cristianismo, fundamenta o
coidado propio e mutuo

TI 30

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Comprende que a relación persoal con
Deus é un elemento crave na visión
crente do ser humano.

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Incorpora no seu proxecto persoal valores
de coidado propio como parte da
responsabilidade moral cun
mesmo, segundo o mandamento
evanxélico do amor

CA1.12 - Poñer en diálogo o saber relixioso con
outras disciplinas, tradicións culturais, paradigmas
científicos e tecnolóxicos e outras cosmovisións,
tendo en conta os métodos propios de cada
disciplina e respectando a pluralidade.

Profundiza no diálogo da ecoloxía integral
coa reflexión científica sobre o
desenvolvemento sostible.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos esenciais da antropoloxía cristiá en diálogo coa dignidade humana.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Razonabilidade da fe, desenvolvemento integral da persoa e fomento do ben común.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.
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Contidos

- A Biblia como fonte de coñecemento para entender a historia e identidade de Occidente e o diálogo intercultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Propostas da ética social da Igrexa aplicadas aos desafíos do mundo actual e ao paradigma tecnocrático.

- A esperanza cristiá e a santidade.

2

Título da UDUD

Coídamonos uns os  outros

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Vincula a persoa e a mensaxe de Jesús
coa necesaria mirada ás necesidades dos
outros á hora de definir o proxecto
persoal de vida

CA1.8 - Desenvolver sentido de pertenza a unha
tradición cultural, con expresións sociais, artísticas,
éticas e estéticas, valorando adecuadamente a súa
contribución no seu momento histórico,
relacionándoas con contextos actuais e promovendo
a súa memoria como legado vivo.

Relaciona algunhas expresións culturais e
artísticas co canon de beleza dos seus
contextos históricos

CA1.9 - Formular posibles respostas ás preguntas de
sentido, coñecendo e valorando as achegas das
tradicións relixiosas, en especial a proposta de
sentido da vida de Xesucristo, elaborando as súas
propias respostas partindo dunha análise crítica e a
adaptación á súa situación persoal.

Recoñece na mensaxe e as prácticas de
Xesús de Nazaret
un camiño de encontro connosco
mesmos, os demais e
Deus e distinguir a proposta doutras
relixións

TI 30

CA1.1 - Recoñecer os trazos esenciais da
antropoloxía cristiá, relacionándoos cos dereitos
fundamentais e a defensa da dignidade humana,
verificándoos en situacións globais.

Recoñece todas as dimensións persoais
que, desde a perspectiva cristiá,
expresada desde o relato do Xénese, hai
que coidar para unha formación humana
integral.

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Reflexiona sobre a repercusión nos outros
do coidado integral persoal.

CA1.12 - Poñer en diálogo o saber relixioso con
outras disciplinas, tradicións culturais, paradigmas
científicos e tecnolóxicos e outras cosmovisións,
tendo en conta os métodos propios de cada
disciplina e respectando a pluralidade.

Pon en diálogo as contribucións do
desenvolvemento sostible e o benestar
físico, o deporte coa tradición
bíblica e a ecoloxía integral

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos esenciais da antropoloxía cristiá en diálogo coa dignidade humana.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia como fonte de coñecemento para entender a historia e identidade de Occidente e o diálogo intercultural.

- Respecto #ante a beleza das diversas manifestacións culturais e relixiosas como elemento de pertenza e tradición
cultural.

3

Título da UDUD

Coidar o futuro

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.6 - Contribuír á fraternidade universal,
contrastando criticamente o paradigma científico
tecnolóxico vixente e as narrativas de progreso, coa
antropoloxía, a moral e a escatoloxía cristiá,
respondendo con sensibilidade e implicación a
situacións de empobrecemento e vulnerabilidade.

Reflexiona sobre os desafíos futuros,
ecolóxicos e sociais, da sociedade e a
responsabilidade anticipatoria do ser
humano contemporáneo á luz do
Maxisterio da Igrexa

CA1.7 - Participar criticamente na promoción da
diversidade cultural, expresando e achegando
creativamente as experiencias propias, respectando
as diferenzas entre persoas e comunidades.

Expresar creativamente a súa visión dos
riscos, desafíos, e esperanzas no futuro
propio e da humanidade

CA1.8 - Desenvolver sentido de pertenza a unha
tradición cultural, con expresións sociais, artísticas,
éticas e estéticas, valorando adecuadamente a súa
contribución no seu momento histórico,
relacionándoas con contextos actuais e promovendo
a súa memoria como legado vivo.

Recoñece os xéneros literarios e
expresións artísticas nas
que se expresou o horizonte cristián do
futuro

TI 30

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Expresa a importancia dos dons recibidos
e da vocación persoal á hora de pensar
no futuro persoal e colectivo inspirándose
na relación de Xesús co seu Pai

CA1.12 - Poñer en diálogo o saber relixioso con
outras disciplinas, tradicións culturais, paradigmas
científicos e tecnolóxicos e outras cosmovisións,
tendo en conta os métodos propios de cada
disciplina e respectando a pluralidade.

Profundiza  no diálogo da ecoloxía
integral coa reflexión científica sobre o
desenvolvemento sustentable.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- Razonabilidade da fe, desenvolvemento integral da persoa e fomento do ben común.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia como fonte de coñecemento para entender a historia e identidade de Occidente e o diálogo intercultural.

- A vida da Igrexa como xeradora de identidade e cultura ao longo da historia: análise das súas contribucións á
construción social, política e cultural.

- Respecto #ante a beleza das diversas manifestacións culturais e relixiosas como elemento de pertenza e tradición
cultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Os dereitos humanos e os obxectivos de desenvolvemento sostible en relación co pensamento social cristián.

4

Título da UDUD

Xesús coidador

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.5 - Cooperar activamente en proxectos de
coidado e responsabilidade cara ao ben común,
inspirados na perspectiva cristiá, participando en
accións de mellora da contorna e na formulación das
opcións profesionais.

Descobre nas palabras e accións de Jesús
a razón da compaixón ante do sufrimento
dos outros.

CA1.8 - Desenvolver sentido de pertenza a unha
tradición cultural, con expresións sociais, artísticas,
éticas e estéticas, valorando adecuadamente a súa
contribución no seu momento histórico,
relacionándoas con contextos actuais e promovendo
a súa memoria como legado vivo.

Relaciona expresións bíblicas con
categorías teolóxicas que expresan o
amor de Deus e analiza una obra de arte
comprendendo o significado relixioso que
transmite

CA1.9 - Formular posibles respostas ás preguntas de
sentido, coñecendo e valorando as achegas das
tradicións relixiosas, en especial a proposta de
sentido da vida de Xesucristo, elaborando as súas
propias respostas partindo dunha análise crítica e a
adaptación á súa situación persoal.

Coñece os puntos en común de diferentes
tradicións relixiosas na concepción do
carácter sacro da natureza
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Identifica a importancia da confianza, nun
mesmo, nos demais, en Deus, na
elaboración do proxecto vital

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Reflexiona sobre a importancia do
autocuidado, a confianza e a axuda
mutua para a saúde física e mental

CA1.4 - Cooperar á construción de sociedades xustas
e democráticas, fortalecendo vínculos sociais e
interxeracionais, e as relacións en modelos de
interdependencia, analizando a realidade, tendo en
conta os principios e valores do maxisterio social da
Igrexa e promovendo o desenvolvemento humano
integral.

Investiga sobre persoas e institucións que
se comprometen cos demais en
situacións de emerxencia como expresión
do coidado aos máis desfavorecidos

CA1.6 - Contribuír á fraternidade universal,
contrastando criticamente o paradigma científico
tecnolóxico vixente e as narrativas de progreso, coa
antropoloxía, a moral e a escatoloxía cristiá,
respondendo con sensibilidade e implicación a
situacións de empobrecemento e vulnerabilidade.

Analiza os desafíos da humanidade á luz
de da doctrina da Igrexa expresada en
Fratelli Tutti

CA1.11 - Recoñecer a Iglesia, comunidade dos
discípulos de Xesucristo, e o seu compromiso na
amizade social como núcleos esenciais do
cristianismo, valorando criticamente a súa
contribución cultural e histórica.

Identifica a orixe da comunidade cristiá
no anuncio e testemuño da memoria da
entrega de Xesús

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos esenciais da antropoloxía cristiá en diálogo coa dignidade humana.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- Principios e valores do ensino social da Igrexa e a súa aplicación en sociedades democráticas.

- A Biblia como fonte de coñecemento para entender a historia e identidade de Occidente e o diálogo intercultural.

- Respecto #ante a beleza das diversas manifestacións culturais e relixiosas como elemento de pertenza e tradición
cultural.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.
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Contidos

- Propostas da ética social da Igrexa aplicadas aos desafíos do mundo actual e ao paradigma tecnocrático.

5

Título da UDUD

Cidadáns do mundo

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.4 - Cooperar á construción de sociedades xustas
e democráticas, fortalecendo vínculos sociais e
interxeracionais, e as relacións en modelos de
interdependencia, analizando a realidade, tendo en
conta os principios e valores do maxisterio social da
Igrexa e promovendo o desenvolvemento humano
integral.

Coñece as razóns, xestos e costumes de
acollida e hospitalidade das diferentes
tradicións relixiosas ou culturais

CA1.11 - Recoñecer a Iglesia, comunidade dos
discípulos de Xesucristo, e o seu compromiso na
amizade social como núcleos esenciais do
cristianismo, valorando criticamente a súa
contribución cultural e histórica.

Identifica a misión universal da Igrexa,
respectando a diversidade cultural, como
mandato de Xesús e descobre que o
"Pobo de Deus" non se identifica cunha
pertenza racial, cultural o identitaria

TI 30

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Reflexiona sobre a perspectiva dos
talentos á hora de ir configurando un
proxecto vital

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Comprende que a acollida e a
hospitalidade son expresións do
recoñecemento á dignidade humana

CA1.8 - Desenvolver sentido de pertenza a unha
tradición cultural, con expresións sociais, artísticas,
éticas e estéticas, valorando adecuadamente a súa
contribución no seu momento histórico,
relacionándoas con contextos actuais e promovendo
a súa memoria como legado vivo.

Recoñece na tradición bíblica o carácter
sacro da acollida e a hospitalidade
fundamentado no ser dun Deus que acolle
especialmente aos máis desfavorecidos

CA1.12 - Poñer en diálogo o saber relixioso con
outras disciplinas, tradicións culturais, paradigmas
científicos e tecnolóxicos e outras cosmovisións,
tendo en conta os métodos propios de cada
disciplina e respectando a pluralidade.

Pon en diálogo as contribucións das
ciencias naturais e o desenvolvemento
sustentable coa tradición bíblica e a
ecoloxía integral

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Trazos esenciais da antropoloxía cristiá en diálogo coa dignidade humana.
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Contidos

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Biblia como fonte de coñecemento para entender a historia e identidade de Occidente e o diálogo intercultural.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Os dereitos humanos e os obxectivos de desenvolvemento sostible en relación co pensamento social cristián.

- Propostas da ética social da Igrexa aplicadas aos desafíos do mundo actual e ao paradigma tecnocrático.

- A esperanza cristiá e a santidade.

6

Título da UDUD

Unha Igrexa que coida

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.8 - Desenvolver sentido de pertenza a unha
tradición cultural, con expresións sociais, artísticas,
éticas e estéticas, valorando adecuadamente a súa
contribución no seu momento histórico,
relacionándoas con contextos actuais e promovendo
a súa memoria como legado vivo.

Recoñece achegas culturais de
inspiración cristiá na que se expresa e
materializa a admiración e o coidado da
natureza

CA1.10 - Favorecer a convivencia social en contextos
plurais, respectando as opcións persoais e xerando
espazos de diálogo e encontro.

Entende o ecumenismo como un
movemento que busca a unidade de
todas as ramas do cristianismo e coñece
experiencias de diálogo interreligioso

CA1.11 - Recoñecer a Iglesia, comunidade dos
discípulos de Xesucristo, e o seu compromiso na
amizade social como núcleos esenciais do
cristianismo, valorando criticamente a súa
contribución cultural e histórica.

Profundiza na misión da Igrexa e a súa
achega á sociedade. Identifica a caridade
e o coidado mutuo, como nota distintiva
da Igrexa e aprecia o valor da
comunidade cristiá e as súas
celebracións.

TI 30

CA1.2 - Formular un proxecto persoal de vida con
sentido que responda a valores de coidado propio,
dos demais e da natureza, respectando os dos
outros, tomando como referencia a Xesucristo, sendo
capaz de modular estas opcións en situacións vitais
complexas.

Recoñece o valor do acompañamento no
proceso de decisión do proxecto persoal

CA1.3 - Asumir valores e actitudes de coidado
persoal, dos outros, da natureza e dos espazos
comúns, favorecendo actitudes de respecto,
gratuidade, reconciliación, inclusión social e
sustentabilidade.

Considera a importancia de buscar a
unidade por encima das diferenzas e o
sentido cristián da compaixón e o perdón.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Cooperar á construción de sociedades xustas
e democráticas, fortalecendo vínculos sociais e
interxeracionais, e as relacións en modelos de
interdependencia, analizando a realidade, tendo en
conta os principios e valores do maxisterio social da
Igrexa e promovendo o desenvolvemento humano
integral.

Valora o voluntariado como expresión do
compromiso coas necesidades dos máis
vulnerables

CA1.6 - Contribuír á fraternidade universal,
contrastando criticamente o paradigma científico
tecnolóxico vixente e as narrativas de progreso, coa
antropoloxía, a moral e a escatoloxía cristiá,
respondendo con sensibilidade e implicación a
situacións de empobrecemento e vulnerabilidade.

Coñece iniciativas sociais e eclesiais que
contribúen a tecer redes de coidados

CA1.7 - Participar criticamente na promoción da
diversidade cultural, expresando e achegando
creativamente as experiencias propias, respectando
as diferenzas entre persoas e comunidades.

Expresa, utilizando linguaxe audiovisual,
o valor da unidade

CA1.12 - Poñer en diálogo o saber relixioso con
outras disciplinas, tradicións culturais, paradigmas
científicos e tecnolóxicos e outras cosmovisións,
tendo en conta os métodos propios de cada
disciplina e respectando a pluralidade.

Pon en diálogo as ciencias naturais coa
ecoloxía integral

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dignidade humana e proxecto persoal na visión cristiá da vida.

- Situacións vitais e preguntas existenciais en relación coa construción do proxecto persoal.

- Xesucristo como referencia para o recoñecemento e valoración positiva da dignidade humana e a solidariedade.

- O Evanxeo como resposta á procura de sentido.

- Estratexias de comunicación en distintas linguaxes das propias ideas, crenzas e experiencias en contextos
interculturais.

- A transformación social como vocación persoal e proxecto profesional.

- Cosmovisión, identidade cristiá e expresión cultural.

- A Igrexa como comunidade dos discípulos de Xesucristo.

- A vida da Igrexa como xeradora de identidade e cultura ao longo da historia: análise das súas contribucións á
construción social, política e cultural.

- Valor das prácticas espirituais do monacato, a mística e a devoción popular.

- Aprecio da relación da mensaxe cristiá coa ciencia e a cultura como medio de enriquecemento do conxunto dos
saberes.

- Figuras históricas e eclesiais comprometidas co ben común.

- Corresponsables no coidado das persoas e do planeta.

- Proxectos eclesiais que traballan a amizade social, a solidariedade interxeracional e a sustentabilidade do planeta.
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Contidos

- Actitudes e destrezas de diálogo ecuménico e interrelixioso con pleno respecto ás conviccións propias e as dos
outros.

- O compromiso das relixións na construción da paz e a superación da violencia e os fundamentalismos.

- A esperanza cristiá e a santidade.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A didáctica da materia de Relixión Católica haberá de promover o protagonismo do alumnado no seu propio proceso
de aprendizaxe. Algúns dos pasos a seguir nas secuencias de aprendizaxe son:
- Partir da experiencia concreta do alumno e a alumna, e da súa realidade persoal, familiar, social e cultural;
- Identificar e formular con pensamento crítico os interrogantes e cuestións que suscitan estas situacións;
- Buscar, analizar e contrastar as experiencias e interrogantes, con fontes bíblicas, o Maxisterio eclesial, o patrimonio
artístico, e outras referencias do diálogo fe-cultura;
-  Elaborar  respostas  persoais  e  sociais  desde a  liberdade individual  con  pleno  respecto  ás  ideas  dos  demais,
contrastadas cos principios do ensino social da Igrexa;
- Dialogar con outras cosmovisións e relixións, paira a construción da vida en sociedades plurais e democráticas
baseadas no ben común;
- Comunicar con asertividad e empatía as ideas e crenzas propias utilizando con creatividade diversos linguaxes;
- Aplicar este proceso formativo na construción da identidade persoal e do proxecto vital como preparación para a
aprendizaxe paira toda a vida, e na ransformación social.
A diversidade de metodoloxías activas que se poden aplicar haberán de ter en conta os pasos deste itinerario
pedagóxico e as competencias específicas, os criterios de avaliación e os saberes básicos, é dicir, as aprendizaxes
esenciais desta materia.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais da plataforma Edixgal de diferentes editoriais

Recursos interactivos  en rede

Fichas elaboradas polo departamento

Os  diferentes  materiais  empregados  ,  estan  pensados  para  que  os  alumnos  aprendan ,  desenvolvan  as  súas
competencias e transfiran ás aprendizaxes a súa vida.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao ser a Relixión unha materia de oferta obrigatoria para o centro e de libre elección para o alumno, estes poden
acceder á materia mesmo sen tela cursado con anterioridade polo que non é necesario que acrediten coñecementos
previos.  Con todo,  tomarase información dos  coñecementos  do alumnado,  ao  comezo do curso,  a  través  dun
cuestionario de xeito informal con algun instrumento de gamificación.

14/03/2023 10:11:23 Páxina 18de14



5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

18

UD 2

18

UD 3

18

UD 4

18

UD 5

14

UD 6

14

Total

100

Proba
escrita 70 70 70 70 70 70 70

Táboa de
indicadores 30 30 30 30 30 30 30

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte forma:
70% corresponderá a unha proba escrita e / ou traballo sobre os coñecementos tal como se reflicte no punto 3.3
desta programación.
30% corresponderá:
- O traballo, tanto individual como en grupos, realizado polo alumnado e será medido a través de rúbricas e rexistros
de control
- A actitude ante a aprendizaxe que valorará a participación na aula e a implicación na materia
- O caderno de clase que deberá estar completo e correxido.
 
No boletín a nota reflíctese cun número enteiro polo tanto se a nota supera as 5 décimas, redondearase ao número
enteiro superior e no caso de que non chegue ás 5 décimas,o redondeo será ao enteiro inferior.
No caso de que un alumno/a non teña unha actitude positiva cara a materia, que non faga as tarefas, nin o traballo
na aula , non se lle aplicará o redondeo o número enteiro superior senón o inferior.
A avaliación será aprobada cun 5 despois do redondeo
A nota da avaliación  final ordinaria calcularase facendo a media das notas das tres avaliacións. O redondeo farase
igual que nas avaliacións.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No mes de xuño faranse probas de recuperación, para aqueles alumnos/as que  a media das tres avaliacións  non
alcance o 5 despois do redondeo. As probas poden ser escritas e/ ou a realización dun traballo sobre aquela parte da
materia non acadada.
A nota acadada reflectirase na nota de avaliación que a súa vez será a que se terá en conta para  a nota media da
avaliación  final ordinaria.
 

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

No saso de que haxa alumnos coa materia pendiente, elaborarase un plan de reforzo segundo o establece o artigo 51
da Orde do 8 de setembro de 2021 de atención á diversidade. O plan será personalizado e consistirá nun caderniño
que o alumno deberá ir contestando ao longo do curso. As respostas revisaranse con frecuencia para detectar os
posibles  problemas e  realizar  os  axustes  necesarios.Ae a  nota  será  a  que corresponda tendo en conta  que o
caderniño avaliarase sobre 10 puntos.
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6. Medidas de atención á diversidade

A metodoloxía da materia de Relixión Católica terá en conta os principios do Deseño Universal paira a Aprendizaxe
para programar propostas didácticas compostas por prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que contribúan a
enriquecer o proceso de desenvolvemento integral do alumnado, promovendo o seu progreso no recoñecemento da
tradición relixiosa e cultural da contorna familiar e social, na adquisición de actitudes, valores e crenzas necesarios
para a súa vida persoal e en sociedade, no crecemento interior e proxecto vital, así como na expresión das súas
propias emocións e experiencias de forma respectuosa e empática xerando contornas inclusivos e interculturais.
Foméntanse así procesos pedagóxicos accesibles para todos pola diversidade de estratexias e recursos, de espazos e
tempos, que se utilizan na aula e pola adaptación do currículo ás necesidades dos diferentes ritmos de aprendizaxe.
No deseño das actividades desta materia  terase en conta a flexibilidade do currículo,  os  contextos de ensino
inclusivos, e a utilización de recursos accesibles. A adecuada resposta educativa a todos os alumnos concíbese a
partir do principio de inclusión, entendendo que unicamente dese modo garántese o desenvolvemento de todos,
favorécese a equidad e contribúese a unha maior cohesión social. A atención á diversidade é una necesidade que
abarca a todas as etapas educativas e a todos os alumnos. É dicir, trátase de contemplar a diversidade dos alumnos
como principio e non como una medida que corresponde ás necesidades duns poucos.
Nos materiais do curso inclúese propostas de atención á diversidade para todos os contidos.
En cumprimento do artigo 52 da orde 8 de setembro 2021 de atención á diversidade, Elaborarase un plan espécifico
personalizado para os alumnos que deban permanecer un ano máis no mesmo curso que incida nas dificultades
detectadas no curso anterior.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X

ET.5 - emprendemento social
e empresarial X X X X X X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores X X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X X X

ET.9 - Creatividade X X X X X X

ET.10 - Formación estética X X X X X X

ET.11 - Educación para a
saúde X X X X X X

ET.12 - Educación para a
sostibilidade e o consumo
responsable

X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.13 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais X X X X X X

Observacións:
Ao traballar os mesmos descriptores operativos que as demais materias, a materia de Relixión pode integrarse
como unha materia nos proxectos de interdisciplinariedade e o traballo por ámbitos.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

 Visita  a  catedral,  a  tumba  do  apóstolo  e  museo  das
peregrinacións

Saída cultural a cidade de Santiago

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Programación

Planificación da situación de aprendizaxe

Avaliación

Se a programación axústase ao marco normativo curricular estatal e autonómico e ao currículo de Relixión, se está
adaptada ás características do centro e do grupo, se vincula este curso co perfil de saída, os descriptores operativos
e obxectivos de cada etapa, se se tivo en conta a diversidade do alumnado en canto a capacidades, distintos niveis
cognitivos, ritmos e estilos de traballo, habilidades, estilos de aprendizaxe...
.
A estrutura da situación de aprendizaxe inclúe todos os elementos formais, planificouse a partir dos criterios de
avaliación que establece o currículo utilizando en cada secuencia aqueles saberes que permitían progresar na
adquisición da correspondente competencia específica, se tivo en conta os descriptores operativos das competencias
crave e buscou o diálogo curricular con outras materias, sies adecuada aos criterios de avaliación, se tivo en conta a
diversidade do alumnado en canto a capacidades, distintos niveis cognitivos, ritmos e estilos de traballo, habilidades,
estilos de aprendizaxe...

Se reflexionei e avaliei o meu labor docente durante todo o desenvolvemento da situación de aprendizaxe, realizando
modificacións (nas tarefas, nos
contidos, na metodoloxía¿) cando foi necesario, se utilicei variadas ferramentas de avaliación ao longo da tarefa
(rúbricas,  observación,  probas escritas  ou orais,¿),  se tiven en conta os criterios  de cualificación acordados e
difundidos e se estes criterios van referidos non só a resultados de probas senón ao logro de competencias

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Realizarase o  seguemento a  través  da aplicación Proens.  Como o  departamento é  unipersoal  e  non teño que
coordinarme con outros profesores, farase ao remate de cada UD completando os datos que aparecen na aplicación.
Os datos recollidos no seguemento permitirán tomar decisións cara á programación do seguinte curso académico no
que estaremos máis familiarizados coa aplicACIÓN.

9. Outros apartados

14/03/2023 10:11:30 Páxina 18de18


