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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

A avaliación da materia de Relixión esta moi condicionada polo escaso horario 

lectivo de que dispoñemos, unha hora de clase á semana fai moi difícil darlle unha 

mínima continuidade ao desenvolvemento dunha programación. Así, como o 

tempo é moi pouco debemos aproveitalo moito. En anos anteriores, maioría do 

traballo feito na aula por parte dos alumnos e alumnas é recollido de diferentes 

maneiras pola profesora para ser avaliado: de forma escrita, ou a través da AULA 

VIRTUAL. Este ano será preferentemente a través da Aula Virtual. 

Os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 

- Conservación do material entregado e traballado na clase nun soporte 

apropiado. 

- Traballo diario da clase. 

- Actividades propostas polos libros de texto e recollidas de forma escrita ou 

a través da aula virtual. 

- Traballos: individuais, en grupos ou en parellas, en diferentes soportes. 

- Actividades ou traballos de procura na Biblia. 

- Exposicións orais dos traballos realizados. 

- Participación no blog específico do curso e da materia cando sea requirido 

polo profesor. 

- Comportamento e actitude ante a materia e o traballo da clase, que será 

valorado cada día de clase cunha nota negativa se é o caso e con 

ausencia de nota se non hai nada que reseñar. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Probas escritas e traballos trimestrais. 

 

- Cando se remata cada tema realizarase polo menos un 

traballo ou proba escrita para entregar e ser avaliada. 

 

- Todos os traballos requiridos polo profesor para entregar 

teñen o mesmo valor, igual que as probas escritas, no 

caso de que se fixera algunha. 

 

- Para aprobar a materia é imprescindible que os alumnos 

entreguen  o 90% dos traballos. 

60% 

Caderno de traballo e conservación do material entregado 

pola profesora para traballar na clase. 

 

- Os alumnos e alumnas deben dispoñer dun soporte 

apropiado para gardar o material que a profesora lles 

vai entregando ao longo do trimestre ou curso, así como 

o traballo da clase de cada un. Este soporte pode ser un 

arquivador, un portafolios, unha funda de plástico, un 

caderno, etc. 

 

- Valorarase a puntualidade na entrega, presentación, 

contido e ortografía. 

 

- As actividades serán corrixidas na clase ou entregadas 

vía telemática, principalmente a través da Aula Virtual. 

20% 

Actitudes do alumno ante a materia e durante as clases 

 

- Valoraranse negativamente actitudes que dificulten ou 

impidan levar a cabo o traballo na clase, tanto a eles 

mesmos como aos demais compañeiros (estar falando e 

20% 
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non prestar atención as explicacións do profesor e 

despois interromper para preguntar que hai que facer, 

non copiar o que o profesor escribe na pizarra…) 

 

 

SE A ENSINANZA É PRESENCIAL: O 20%, máximo no apartado ACTITUDE DO 

ALUMNO equivale a un 10 na seguinte táboa.  

Descrición Cualificación 

Non participa na clase e non trae o material necesario para 

facer as actividades, ten un comportamento negativo en 

xeral. Moi pouco  interese por aprender. Con frecuencia 

esquece o material, non é puntual e traballa  

desordenadamente. 

1-2 

Participación nas tarefas escasa. Esquece con frecuencia 

calquera material relacionado coa materia polo menos 3 

veces por trimestre. O seu traballo é intermitente e pouco 

coidadoso coa  execución da tarefa. 

3-4 

O grao de  participación  é intermitente. Non expoñen 

problemas disciplinarios e adoitan traer o material necesario 

para realizar as actividades. 

5-6 

Ten  interese por aprender. Intervén nas explicacións con 

maior ou menor acerto pero con coñecemento de causa. 

Poucas veces esquece o material e manexa con certa ou 

bastante soltura as novas  tecnoloxías. 

 

7-8 

Participa constantemente na clase, e colabora en todo 

momento co profesor e resto de  compañeiros e 

compañeiras. Sempre trae o material á clase e investiga 

novas formas de aprendizaxe. É ordenado/a e moi 

coidadosa/o cos traballos entregados. 

 

9-10 
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SE A ENSINANZA NON É PRESENCIAL: O 20%, máximo no apartado ACTITUDE DO 

ALUMNO equivale a un 10 na seguinte táboa.  

 

 

Descrición Cualificación 

Non participa na clase, non participa nos foros nin entrega 

actividades. Non responde, ou apenas o fai, ás 

comunicacións ou mensaxes daprofesora. 

1-2 

Participación nas tarefas escasa. Traballo intermitente e 

pouco coidadoso, non respecta o formato solicitado. Non se 

ciñe ás instruccións da profesora para a realización do 

traballo. 

3-4 

O grao de  participación  é intermitente.  5-6 

Ten  interese por aprender. Intervén nos foros e consulta as 

súas dúbidas. Participa a través das canles proporcionadas 

para tal fin. Manexa con certa ou bastante soltura as novas  

tecnoloxías. 

 

7-8 

Participa na clase a través das canles proporcionadas. Está 

atento  e colabora en todo momento coa profesora e o 

resto de  compañeiros e compañeiras. Realiza sempre os 

traballos  e investiga novas formas de aprendizaxe. É 

ordenado/a e moi coidadosa/o cos traballos entregados. 

 

9-10 
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- A nota final de cada avaliación será unha  media ponderada de 

tódolos traballos e exames, a actitude ante a materia  e coidado do 

caderno e material. 

- A cualificación ordinaria será unha mestura ente avaliación continua 

e media ponderada das tres avaliacións. As avaliacións terán diferente 

peso na cualificación da avaliación extraordinaria de xuño: 

- 1ª AVALIACIÓN: 30% 

- 2ª AVALIACIÓN: 30% 

- 3ª AVALIACIÓN: 40% 

 

- Non haberá recuperación por avaliación. A remates da 3ª 

avaliación valorarase o traballo realizado polo alumno durante todo o 

curso. En caso de que esta media ponderada resulte suspensa para o 

alumnado, daráselle a oportunidade de repetir ou entregar, de entre os 

traballos que ten pendentes, aqueles que a profesora considere 

apropiados para demostrar unha adquisición dos obxectivos mínimos da 

materia. 
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PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
Esta proba será realizada por aqueles alumnos que por calquera motivo non 

teñan superado a proba ordinaria. Consistirá na entrega de todos os traballos 

realizados na avaliación suspensa e nunha proba escrita onde demostrará ter 

asimilado todos os contidos impartidos nesa avaliación. Entregaránselle os 

materiais e orientacións correspondentes. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS COA 

MATERIA PENDENTE DOUTROS CURSOS 
 O plan de recuperación consistirá na realización dun único traballo que englobe os 

contidos principais do curso que se queira recuperar . 

Este traballo pode consistir na realización dunha monografía ou un traballo de 

investigación por parte do alumno, ou en responder unha serie de preguntas propostas 

polo profesor que o alumno pode ir completando ao longo de todo o curso na súa 

casa. 

 

 

1º ESO 
 

DESENVOLVEMENTO DE CONTIDOS 
 

CONTENIDOS BOE Unidades didácticas 

A realidade creada y os 

acontecementos son signos de Deus.  

 

Unidade 1. Vivir a creación 

A historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía e profetismo.  

Unidade 2. Elección 

Unidade 3. Alianza 

Unidade 4. Reis y profetas 

A divinidade y humanidade de Xesús.  

Os evanxeos: testemuña e anuncio. 

Composición dos evanxeos.  

 

Unidade 5.Na orixe do cristianismo. Xesús 

Unidade 6. Xesús, salvación y felicidade 

Unidade 7. Pentecostes, nace la Igrexa 
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Unidade 9. Celebrar a vida 

A Igrexa, presencia de Xesucristo na 

historia.  

El Espírito Santo edifica 

continuamente la Iglesia.  

Unidade 7. Pentecostes, nace la Iglesia 

Unidade 8. Una comunidade chamada  

Igrexa 

Unidade 9. Celebrar la vida 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no currículo 

publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e 

Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión 

Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria).  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Unidades didácticas 

 1. Recoñecer e valorar que a realidade é don de 

Deus.  

2. Identificar a orixe divina da realidade. 

3. Contrastar a orixe da creación nos diferentes 

relatos relixiosos acerca da creación.  

4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica 

da creación. 

Unidade 1. Vivir a creación 

 1. Coñecer, contrastar e apreciar os principais 

acontecementos da historia de Israel.  

2. Sinalar e identificar os diferentes modos de 

comunicación que Deus usou nas distintas etapas 

da historia e Israel.  

3. Distinguir e comparar o procedemento co que 

Deus se manifesta nas distintas etapas da historia 

de Israel. 

Unidade 2. Elección 

Unidade 3. Alianza 

Unidade 4. Reis e profetas 

 1. Distinguir en Xesús os trazos da súa natureza Unidade 5. Na orixe do 
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divina e humana.  

2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos.  

3. Coñecer e comprender o proceso de formación 

dos evanxeos. 

cristianismo. Xesús 

Unidade 6. Xesús, salvación 

e felicidade 

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na 

Igrexa.  

2. Recoñecer que a acción do Espírito Santo dá 

vida á Igrexa. 

Unidade 7. Pentecostes, 

nace a Igrexa 

Unidade 9. Celebrar a vida 

  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o estudante 

debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, 

medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu 

deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no currículo 

publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e 

Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión 

Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria).  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Expresa por escrito sucesos 

imprevisto nos que  

recoñece que a realidade 

é dada.  

X  X X X  X 

RE1.1.2 1.2 Avalía, compartindo cos 

seus compañeiros, sucesos y 
   X X X  
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situacións nas que queda de 

manifesto que a realidade é 

don de Deus.  

RE1.2.1 2.1 Argumenta a orixe do 

mundo e a realidade como 

froito  do designio amoroso 

de Deus.  

X     X X 

RE1.3.1 3.1 Relaciona e distingue, 

explicando coas súas 

palabras, a orixe da creación 

nos relatos míticos da 

antigüidade e o relato bíblico.  

X  X    X 

RE1.4.1 4.1 Coñece e sinala as 

diferencias entre a 

explicación teolóxica e 

científica da creación.  

X X  X   X 

RE1.4.2 4.2 Respecta a autonomía 

existente entre as 

explicacións, teolóxica e 

científica, da creación.  

X X  X   X 

RE2.1.1 1.1 Coñece, interpreta e 

constrúe unha liña do tempo 

cos principais 

acontecementos e 

personaxes da historia de 

Israel.  

 X X X   X 

RE2.1.2 1.2 Mostra interese pola 

historia de Israel e dialoga 

con respecto sobre os 

beneficios desta historia para 

a humanidade.  

X  X X  X X 

RE2.2.1 2.1 Busca relatos bíblicos e 

selecciona xestos e palabras 

de Deus nos que identifica a 

manifestación divina.  

X   X    

RE2.3.1 3.1 Lembra e explica 

construtivamente, de modo 
X    X X  



IES O MOSTEIRÓN. Departamento de Relixión 

Resumo programación curso 2020-2021 10 

oral ou por escrito, accións 

que reflicten o desvelarse de 

Deus para co  pobo de Israel.  

RE3.1.1 1.1 Identifica e clasifica de 

maneira xustificada as 

diferenzas entre la natureza 

divina e humana de Xesús nos 

relatos evanxélicos.  

X  X X X   

RE3.1.2 1.2 Esforzase por comprender 

as manifestacións de ambas 

naturezas expresadas nos 

relatos evanxélicos.  

X  X X X   

RE3.2.1 2.1 Recoñece a partir de la 

lectura dos textos evanxélicos 

os rasgos da persoa de Xesús 

e deseña o seu perfil.  

X    X X X 

RE3.3.1 3.1 Ordena e explica coas 

súas palabras os pasos do 

proceso formativo dos 

evanxeos.  

X   X   X 

RE4.1.1 1.1 Sinala e explica as distintas 

formas de presencia de 

Xesucristo na Igrexa: 

sacramentos, palabra de 

Deus, autoridade y caridade.  

X    X  X 

RE4.2.1 2.1 Coñece e respecta que os 

sacramentos son acción do 

Espírito para construír la 

Igrexa.  

  X  X X X 

RE4.2.2 2.2 Asocia a acción do 

espírito nos sacramentos coas 

distintas etapas e momentos 

da vida.  

     X X 

RE4.2.3 2.3 Toma conciencia e 

aprecia la acción do Espírito 

para o crecemento da 

persoa.  

  X  X X X 
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 COMPETENCIAS CLAVE:    

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía 

CD: Competencia dixital  

AA: Aprender a aprender  

CSC: Competencia social e cívica  

SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

CEC: Conciencia e expresións culturais. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

Considérase que os alumnos deben promocionar a condición de que adquirisen 

as  capacidades que se requiren para a súa continuación no curso seguinte. 

O profesor estimará se se conseguiron os obxectivos propostos en principio, sempre 

que se cumpran os seguintes requisitos: 

1. Que o alumno mantivese unha actitude positiva de participación  e 

implicación nas tarefas propostas , tanto a nivel individual como de grupo. 

Considérase igualmente, que debe desenvolver o grao de respecto aos 

demais, ao profesor e aos medios materiais. 

2. Que o alumno realizase como mínimo, o 90% das actividades propostas 

para o grupo durante o curso e así se reflicta no caderno de clase do 

alumno. 

3. Que as actividades se axusten ás normas dadas polo profesor e tamén a 

puntualidade na entrega dos traballos ou actividades realizadas. 

 

 

Contidos mínimos esixibles 1º ESO. 

1. Un Deus creador. A fe nun Deus creador. A palabra da ciencia. 

2. A Creación fala de Deus. A oración dos Salmos. 
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3. Un Deus que coida das criaturas. Vivir a gratitude. Vivir a providencia de Deus. 

4. Todo empezou cunha chamada e unha promesa, Abrahán e os patriarcas. 

5. Moisés un neno adoptado, salvado das augas. A chamada de Deus. A misión 

de liberar o pobo. A saída de Exipto e o deserto. A alianza entre Deus e o pobo de 

Israel. Un Deus liberador. O Deus de Moisés e a historia da salvación que Deus 

propón. 

6. A chamada de David. Un pobo, unha terra, un rei. A elección de David e a 

chamada do Mesías. A promesa a David. Os poderosos e os profetas. 

7. A testemuña dos evanxeos. Os catro evanxeos. Os lugares de Xesús en 

Palestina. Os tempos de Xesús. Baixo o Imperio Romano. Unha sociedade 

complexa. 

8. Como viviu Xesús  misión na vida. A familia de Xesús, a súa vocación, misión de 

Xesús. O anuncio do reino de Deus. 

9. A predicación de Xesús. Acoller a salvación de Deus. Xesús o Mesías, o Fillo de 

Deus. 

10. A despedida de Xesús. O desconcerto dos discípulos. A Ascensión. 

Pentecostes. A forza do Espírito. A Igrexa.  

11. Necesitamos celebrar. Celebramos. A Pascua Xudía. A celebración cristiá máis 

importante: A Eucaristía. Liturxia e Sacramentos. As celebracións cristiás. Entrar na 

vida cristiá: bautismo e confirmación. Bautismo . Confirmación. 

 

 1º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

A realidade creada e os 

acontecementos son 

signo de Des.  

 

1. Recoñecer e valorar 

que a realidade é don de 

Deus.  

2. Identificar a orixe divina 

da realidade.? 

3. Contrastar a orixe da 

creación nos diferentes 

relatos relixiosos acerca 

da creación.  

 1.1 Expresa por escrito 

sucesos imprevistos nos 

que recoñece que a 

realidade é dada.  

1.2 Avalía, compartindo 

cos seus compañeiros, 

sucesos e situacións nas 

que queda de manifesto 

que a realidade é don de 



IES O MOSTEIRÓN. Departamento de Relixión 

Resumo programación curso 2020-2021 13 

4. Diferenciar a 

explicación teolóxica e 

científica da creación. 

Deus.  

2.1 Argumenta a orixe do 

mundo e a realidade 

como froito do designio 

amoroso de Deus.  

3.1 Relaciona e distingue, 

explicando coas súas 

palabras, a orixe da 

creación nos relatos 

míticos da antigüidade e 

o relato bíblico.  

4.1 Coñece e sinala as 

diferenzas entre a 

explicación teolóxica e 

científica da creación.  

4.2 Respecta a 

autonomía existente 

entre as explicacións, 

teolóxica e científica, da 

creación. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

A historia de Israel: 

elección, alianza, 

monarquía e profetismo.  

 

1. Coñecer, contrastar e 

apreciar os principais 

acontecementos da 

historia de Israel.  

2. Sinalar e identificar os 

diferentes modos de 

comunicación que Deus 

usou nas distintas etapas 

da historia e Israel.  

3. Distinguir e comparar o 

procedemento co que 

Deus se manifesta nas 

distintas etapas da historia 

de Israel. 

 1.1 Coñece, interpreta e 

constrúe unha liña do 

tempo cos principais 

acontecementos e 

personaxes da historia de 

Israel.  

1.2 Mostra interese pola 

historia de Israel e dialoga 

con respecto sobre os 

beneficios desta historia 

para a humanidade.  

2.1 Busca relatos bíblicos 

e selecciona xestos e 

palabras de Deus nos que 

identifica a manifestación 

divina.  
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3.1 Lembra e explica 

construtivamente, de 

modo oral ou por escrito, 

accións que reflicten o 

desvelarse de Deus para 

co pobo de Israel. 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

A divindade e 

humanidade de Xesús.  

Os evanxeos: testemuña 

e anuncio. Composición 

dos evanxeos. 

1. Distinguir en Xesús os 

trazos da súa natureza 

divina e humana.  

2. Identificar a natureza e 

finalidade dos evanxeos.  

3. Coñecer e comprender 

o proceso de formación 

dos evanxeos. 

1.1 Identifica e clasifica 

de maneira xustificada as 

diferenzas entre a 

natureza divina e 

humana de Xesús nos 

relatos evanxélicos.  

1.2 Esfórzase por 

comprender as 

manifestacións de ambas 

as naturezas expresadas 

nos relatos evanxélicos.  

2.1 Recoñece a partir da 

lectura dos textos 

evanxélicos os trazos da 

persoa de Xesús e deseña 

o seu perfil.  

3.1 Ordena e explica 

coas súas palabras os 

pasos do proceso 

formativo dos evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

A Igrexa, presenza de 

Xesucristo na historia.  

O Espírito Santo edifica 

continuamente a Igrexa. 

 1. Comprender a 

presenza de Xesucristo 

hoxe na Igrexa.  

2. Recoñecer que a 

acción do Espírito Santo 

dá vida á Igrexa. 

 1.1 Sinala e explica as 

distintas formas de 

presenza de Xesucristo na 

Igrexa: sacramentos, 

palabra de Deus, 

autoridade e caridade.  

2.1 Coñece e respecta 

que os sacramentos son 

acción do Espírito para 
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construír a Igrexa.  

2.2 Asocia a acción do 

espírito nos sacramentos 

coas distintas etapas e 

momentos da vida.  

2.3 Toma conciencia e 

aprecia a acción do 

Espírito para o 

crecemento da persoa. 
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2º ESO 

DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS 
 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    O SENTIDO 

RELIXIOSO DO HOME 

A persoa humana, criatura de 

Deus libre e intelixente. 

O fundamento da dignidade 

da persoa. 

O ser humano colaborador da 

creación de Deus. 

Unidade 1. QUEN SOMOS? 

Unidade 2.  ABERTOS A DEUS 

BLOQUE 2.   A 

REVELACIÓN: DEUS 

INTERVÉN NA HISTORIA 

A aceptación da revelación: A 

fe. 

Orixe, composición e 

interpretación dos Libros 

Sacros. 

Unidade 3. DEUS DÁSE A 

COÑECER  

Unidade 4. A FE DUN POBO 

 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3.   

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO DA 

HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

Deus revélase en Xesucristo. 

Divos un e trino. 

O Credo, síntese da acción 

salvífica de Deus na historia. 

Unidade 5. COMO NÓS 

Unidade 6. UN DEUS QUE É 

RELACIÓN 

BLOQUE 4.   

PERMANENCIA DE 

XESUCRISTO NA 

HISTORIA: A IGREXA 

Expansión da igrexa, as 

primeiras comunidades. 

As notas da Igrexa. 

Unidade 7. As ORIXES DO 

CRISTIANISMO 

Unidade 8. IDE POR TODO O 

MUNDO 

Unidade 9. PROTAGONISTA NO 

IMPERIO 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

BLOQUE CONTIDOS BOE OS NOSAS UD 

BLOQUE 1.   O SENTIDO 

RELIXIOSO DO  HOMBRE 

1. Establecer diferenzas 

entre o ser humano creado a 

imaxe de Deus e os animais. 

2. Relacionar a condición 

de criatura coa orixe divina. 

3. Explicar a orixe da 

dignidade do ser humano 

como criatura de Deus. 

Entender o sentido e a 

finalidade da acción humana. 

Unidade 1. QUEN SOMOS? 

Unidade 2.  ABERTOS A DEUS 

BLOQUE 2.   A 

REVELACIÓN: DEUS 

INTERVÉN NA HISTORIA 

1. Coñecer e aceptar que 

Deus se revela na historia. 

2. Comprender e valorar 

que a fe é a resposta á 

iniciativa salvífica de Deus. 

3. Coñecer e definir a 

estrutura e organización da 

Biblia. 

4. Coñecer e respectar os 

criterios do maxisterio da Igrexa 

ao redor da interpretación 

bíblica. 

Recoñecer na inspiración a 

orixe da sacralidade do texto 

bíblico 

Unidade 3. DEUS DÁSE A 

COÑECER  

Unidade 4. A FE DUN POBO 

 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3.   

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO DA 

HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

1. Mostrar interese por 

recoñecer o carácter 

relacional da Divindade na 

revelación de Xesús. 

2.  Vincular o sentido 

comunitario da Trindade coa 

dimensión relacional humana. 

Unidade 5. COMO NÓS 

Unidade 6. UN DEUS QUE É 

RELACIÓN 
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3. Descubrir o carácter 

histórico da formulación de 

Credo cristián. 

Recoñecer as verdades da fe 

cristiá presentes no Credo. 

BLOQUE 4.   

PERMANENCIA DE 

XESUCRISTO NA 

HISTORIA: A IGREXA 

1. Comprender a 

expansión do cristianismo a 

través das primeiras 

comunidades cristiás. 

2. Xustificar que a Igrexa é 

unha, santa, católica e 

apostólica. 

Unidade 7. LOS ORÍGENES DEL 

CRISTIANISMO 

Unidade 8. ID POR TODO EL 

MUNDO 

Unidade 9. PROTAGONISTA EN 

EL IMPERIO  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Argumenta a dignidade do ser 

humano en relación aos outros seres 

vivos. 

 

X   X X   

RE1.2.1 2. 1 Distingue e debate de forma 

xustificada e respectuosa a orixe do ser 

humano. 

X    X X  

 

RE1.3.1 

3.1 Valora, en situacións da súa contorna, 

a dignidade de todo ser humano con 

independencia das capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuais, sociais, etc. 

    

X 

 

X 

  

X 

 

RE1.4.1 

4.1 Clasifica accións do ser humano que 

respectan ou destrúen a creación. 

Cambios para potenciar os dereitos 

humanos, a convivencia, o progreso e a 

paz. 

     

X 

 

X 

 

X 



IES O MOSTEIRÓN. Departamento de Relixión 

Resumo programación curso 2020-2021 19 

 

RE1.4.2 

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. 

  

X 

    

X 

 

 

RE2.1.1 

1.1 Busca e elixe personaxes significativos 

do pobo de Israel e identifica e analiza a 

resposta de fe neles. 

 

X 

   

X 

   

X 

RE2.2.1 2.1 Interésase por coñecer e valora a 

resposta de fe ao Deus que se revela. 

   X  X X 

 

RE2.3.1 

3.1 Identifica, clasifica e compara as 

características fundamentais dos Libros 

Sacros mostrando interese pola súa orixe 

divina. 

 

X 

      

X 

 

RE2.4.1 

4.1 Le, localiza e  esquematiza os criterios 

recolleitos na  Dei Verbum ao redor da 

interpretación da Biblia valorándoos 

como necesarios. 

 

X 

     

X 

 

 

RE2.5.1 

5.1 Distingue e sinala en textos bíblicos a 

presenza dun Deus que se comunica, 

xustificando no grupo a selección dos 

textos. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

 

RE2.5.2 

5.2 Coñece e xustifica por escrito a 

existencia nos Libros Sacros do autor 

divino e o autor humano. 

 

X 

   

X 

   

RE3.1.1 1.1 Coñece e describe as características 

do Deus cristián. 

X      X 

 

RE3.1.2 

1.2 Le relatos  mitolóxicos, localiza trazos 

das divindades das relixións  politeístas e 

contrástaos coas características do Deus 

cristián. 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

RE3.2.1 

2.1 Recoñece, describe e acepta que a 

persoa humana necesita do outro para 

alcanzar a súa identidade a semellanza 

de Deus. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 
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RE3.3.1 

3.1 Confecciona materiais onde se 

expresan os momentos relevantes da 

historia  salvífica e relaciónaos coas 

verdades de fe formuladas no Credo. 

   

X 

   

X 

 

RE3.4.1 4.1 Clasifica as verdades de fe contidas 

no Credo e explica o seu significado. 

X   X    

 

RE4.1.1 

1.1 Localiza no mapa os lugares de orixe 

das primeiras comunidades cristiás e 

describe as súas características. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

RE4.1.2 

1.2 Reconstrúe o itinerario das viaxes de 

San Pablo e explica coas súas palabras a 

difusión do cristianismo no mundo pagán. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 RE4.2.1 2.1 Describe e valora a raíz da unidade e 

santidade da Igrexa. 

X   X   X 

 RE4.2.1 2.2 Elabora materiais, utilizando as 

tecnoloxías da información e a 

comunicación, onde se reflicte a 

universalidade e  apostolicidade da 

Igrexa. 

  X   X X 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 2º ESO 

Considérase que os alumnos deben promocionar a condición de que adquirisen 

as  capacidades que se requiren para a súa continuación no curso seguinte. 

O profesor estimará se se conseguiron os obxectivos propostos en principio, sempre 

que se cumpran os seguintes requisitos: 

1. Que o alumno mantivese unha actitude positiva de participación  e 

implicación nas tarefas propostas , tanto a nivel individual como de grupo. 

Considérase igualmente, que debe desenvolver o grao de respecto aos 

demais, ao profesor e aos medios materiais. 

2. Que o alumno realizase como mínimo, o 90% das actividades propostas 

para o grupo durante o curso e así se reflicta no caderno de clase do 

alumno. 

3. Que as actividades se axusten ás normas dadas polo profesor e tamén a 

puntualidade na entrega dos traballos ou actividades realizadas. 
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1. A persoa humana, creatura de Deus libre e intelixente. 

2. O fundamento da dignidade da persoa. 

3. O ser humano colaborador da creación de Deus. 

4. A aceptación da revelación: A fe. Orixe, composición e interpretación 

dos Libros Sacros. 

5. Deus revélase en Xesucristo. Deus un e  trino. 

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

7. Expansión da Igrexa, as primeiras comunidades. 

8. As notas da Igrexa. 

 

3º ESO 
 

DESENVOLVEMENTO DE CONTIDOS 
 

CONTENIDOS BOE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 A natureza humana desexa o Infinito.  

 

A procura de sentido na experiencia 

da enfermidade, a morte, a dor, etc. 

Unidade 1. En busca da felicidade 

Unidade 8. A cristiandade na Idade Media 

Unidade 9. Testemuñas da felicidade 

 A ruptura do home con Deus polo 

pecado.  

 

O relato bíblico do pecado orixinal. 

Unidade 2. Non todo é felicidade 

Unidade 8. A cristiandade na Idade Media 

A persoa transformada polo encontro 

con Xesús.  

Unidade 2. Non todo é felicidade 

Unidade 3. Elixir ben, elixir o ben 

Unidade 4. O cristián busca facer o ben 

Unidade 5. Ser discípulos de Xesús 

Unidade 6. Pertencer ao grupo de 

discípulos 
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Unidade 7. As raíces dunha Europa cristiá 

Unidade 8. A cristiandade na Idade Media 

Unidade 9. Testemuñas da felicidade 

A Igrexa, lugar de encontro con 

Cristo.  

 

Experiencia de plenitude no encontro 

con Cristo. 

 

A experiencia de fe xera unha 

cultura. 

Unidade 5. Ser discípulos de Xesús 

Unidade 6. Pertencer ao grupo de 

discípulos 

Unidade 7. As raíces dunha Europa cristiá 

Unidade 8. A cristiandade na Idade Media 

Unidade 9. Testemuñas da felicidade 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no currículo 

publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e 

Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión 

Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria).  

CRITERIOS DE Avaliación Unidades didácticas 

 1. Recoñecer o desexo de plenitude que 

ten a persoa.  

 

2. Comparar razoadamente distintas 

respostas fronte á finitude do ser humano. 

Unidade 1. En busca da felicidade 

Unidade 8. A cristiandade na Idade 

Media 

Unidade 9. Testemuñas da felicidade 

 1. Descubrir que o pecado radica no 

rexeitamento á intervención de Deus na 

propia vida.  

 

2. Distinguir a verdade revelada da 

roupaxe literaria no relato do Xénese. 

Unidade 2. Non todo é felicidade 

Unidade 8. A cristiandade na Idade 

Media 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o estudante 

debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, 

medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu 

deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no currículo 

publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal Española 

(Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e 

1. Recoñecer e apreciar que o encontro 

con Cristo cambia a forma de comprender 

o mundo, a historia, a realidade, as 

persoas, etc.  

 

2. Comprender que la pertenza a Cristo 

conleva unha nova forma de comportarse 

na vida.  

 

Unidade 2. Non é todo felicidade 

Unidade 3. Elixir ben, elixir o ben 

Unidade 4. O cristián busca facer a 

ben 

Unidade 5. Ser discípulos de Xesús 

Unidade 6. Pertencer ao grupo de 

discípulos 

Unidade 7. As raíces dunha Europa 

cristiá 

Unidade 8. A cristiandade na Idade 

Media 

Unidade 9. Testemuñas da felicidade 

 1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble 

entre o encontro con Cristo e a pertenza á 

Igrexa.  

 

2. Valorar criticamente a experiencia de 

plenitude que promete Cristo.  

 

3. Identificar na cultura a riqueza e a 

beleza que xera a fe. 

Unidade 5. Ser discípulos de Xesús 

Unidade 6. Pertencer ao grupo de 

discípulos 

Unidade 7. As raíces dunha Europa 

cristiá 

Unidade 8. A cristiandade na Idade 

Media 

Unidade 9. Testemuñas da felicidade 
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Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión 

Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria).  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Expresa e comparte en 

grupo situación ou 

circunstancias nas que 

recoñece a esixencia 

humana de felicidade e 

plenitude.  

 

X  X X X X  

RE1.2.1 2.1 Analiza e valora a 

experiencia persoal fronte a 

feitos belos e dolorosos.  

 

X  X X X X  

RE1.2.2 2.2 Selecciona escenas de 

películas ou documentais que 

mostran a procura de sentido.  

 

X  X X X X X 

RE2.1.1 1.1 Identifica, analiza e 

comenta situacións actuais 

onde se expresa o pecado 

como rexeitamento ou 

suplantación de Deus.  

 

X X  X X  X 

RE2.2.1  2.1 Analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade 

revelada da roupaxe literaria 

e recrea un relato de 

verdade revelada sobre o 

pecado orixinal cunha 

linguaxe actual.  

 

X   X X X X 

RE3.1.1 1.1 Busca y selecciona 

biografías de conversos.  

 

 

X  X X X  X 

RE3.1.2 1.2 Expresa xuízos 

respectuosos sobre a 

novidade que o encontro 

con Cristo introduciu na forma 

 

X  X X X  X 
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de entender o mundo, 

segundo as biografías 

seleccionadas. 

RE3.2.1 2.1 Crea e comparte textos, 

vídeos clip, curtos, para 

describir as consecuencias 

que na vida dos cristiáns 

supuxo o encontro con Cristo. 

 

X  X X  X  

RE4.1.1 1.1 Busca, selecciona e 

presenta xustificando a 

experiencia dunha persoa 

que atopou a Cristo na 

Igrexa. 

 

X   X X X  

RE4.2.1 2.1 Escoita testemuñas de 

cristiáns e debate con 

respecto acerca da plenitude 

de vida que neles exprésase. 

 

X   X X   

RE4.3.1 3.1 Demostra mediante 

exemplos previamente 

seleccionados que a 

experiencia cristiá foi 

xeradora de cultura ao longo 

da historia. 

 

X X  X X  X 

RE4.3.2 3.2 Defende de forma 

razoada a influencia da fe na 

arte, o pensamento, os 

costumes, a saúde, a 

educación, etc. 

 

X X  X X  X 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE:    

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnoloxía 
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CD: Competencia dixital  

AA: Aprender a aprender  

CSC: Competencia social e cívica  

SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

CEC: Conciencia e expresións culturais. 
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3º ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

A natureza humana 

desexa o Infinito.  

A procura de sentido na 

experiencia da 

enfermidade, a morte, a 

dor, etc. 

1. Recoñecer o desexo 

de plenitude que ten a 

persoa.  

2. Comparar 

razoadamente distintas 

respostas fronte á finitude 

do ser humano. 

 1.1 Expresa e comparte 

en grupo situacións ou 

circunstancias nas que 

recoñece a esixencia 

humana de felicidade e 

plenitude.  

2.1 Analiza e valora a 

experiencia persoal fronte 

a feitos belos e dolorosos.  

2.2 Selecciona escenas 

de películas ou 

documentais que mostran 

a procura de sentido. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

A ruptura do home con 

Deus polo pecado.  

O relato bíblico do 

pecado orixinal. 

1. Descubrir que o 

pecado radica no 

rexeitamento á 

intervención de Deus na 

propia vida.  

2. Distinguir a verdade 

revelada da roupaxe 

literaria no relato do 

Xénese. 

1.1 Identifica, analiza e 

comenta situacións 

actuais onde se expresa o 

pecado como 

rexeitamento ou 

suplantación de Deus.  

2.1 Analiza o texto sacro 

diferenciando a verdade 

revelada da roupaxe 

literaria e recrea un relato 

da verdade revelada 

sobre o pecado orixinal 

con linguaxe actual. 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

La persoa transformada 

polo encontro con Xesús.  

 

1. Recoñecer e apreciar 

que o encontro con Cristo 

cambia a forma de 

comprender o mundo, a 

 1.1 Busca e selecciona 

biografía de conversos.  

1.2 Expresa xuízos 

respectuosos sobre a 
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historia, a realidade, as 

persoas, etc.  

2. Comprender que a 

pertenza a Cristo leva 

unha nova forma de 

comportarse na vida. 

novidade que o encontro 

con Cristo introduciu na 

forma de entender o 

mundo, segundo as 

biografías seleccionadas.  

2.1 Crea e comparte 

textos, vídeos clip, curtos, 

para describir as 

consecuencias que na 

vida dos cristiáns supuxo o 

encontro con Cristo. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: la Igrexa 

A Igrexa, lugar de 

encontro con Cristo. 

Experiencia de plenitude 

no encontro con Cristo.? 

A experiencia de fe xera 

unha cultura. 

1. Tomar conciencia do 

vínculo indisoluble entre o 

encontro con Cristo e a 

pertenza á Igrexa.  

2. Valorar criticamente a 

experiencia de plenitude 

que promete Cristo.  

3. Identificar na cultura a 

riqueza e a beleza que 

xera a fe. 

 1.1 Busca, selecciona e 

presenta xustificando a 

experiencia dunha 

persoa que atopou a 

Cristo na Igrexa.  

2.1 Escoita testemuños de 

cristiáns e debate con 

respecto acerca da 

plenitude de vida que 

neles exprésase.  

3.1 Demostra mediante 

exemplos previamente 

seleccionados que a 

experiencia cristiá foi 

xeradora de cultura ao 

longo da historia.  

3.2 Defende de forma 

razoada a influencia da 

fe na arte, o pensamento, 

os costumes, a saúde, a 

educación, etc. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 3º DE ESO 
Considérase que os alumnos deben promocionar a condición de que adquirisen 

as  capacidades que se requiren para a súa continuación no curso seguinte. 
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O profesor estimará se se conseguiron os obxectivos propostos en principio, sempre 

que se cumpran os seguintes requisitos: 

1. Que o alumno mantivese unha actitude positiva de participación  e 

implicación nas tarefas propostas , tanto a nivel individual como de grupo. 

Considérase igualmente, que debe desenvolver o grao de respecto aos 

demais, ao profesor e aos medios materiais. 

2. Que o alumno realizase como mínimo, o 90% das actividades propostas 

para o grupo durante o curso e así se reflicta no caderno de clase do 

alumno. 

3. Que as actividades se axusten ás normas dadas polo profesor e tamén a 

puntualidade na entrega dos traballos ou actividades realizadas. 

 

1. Preguntas sobre a vida e a morte. Ritos e cerimonias primitivas. Nas 

orixes da relixión. O desexo de felicidade. As preguntas da vida. 

Felicidade e realización persoal. 

2. As dificultades da vida humana. A Biblia recolle os nosos 

interrogantes. O relato do paraíso. Risco e grandeza da nosa liberdade. 

O mal na vida humana. A raíz do pecado. Cando o mal supéranos. A 

axuda de Deus. Xesús o corazón  misericordioso do Pai. 

3. Elixir. Construírse a si mesmo. A conciencia. Os valores, as normas. 

Buscar o ben. 

4. Seguir a Xesús. A vida moral do discípulo. O mandamento máis 

importante. As  benaventuranzas. 

5. Transformarse en discípulos. Os discípulos. Os apóstolos. Paulo de  Tarso. 

Anunciar o evanxeo. Unha nova forma de vivir. 

6. O século de ferro. Unha época escura e un cisma. O impulso renovador. 

Novas sensibilidades espirituais. Novos tempos novos impulsos. A 

espiritualidade. Conflitos e decadencia da cristiandade fronte ao islam. 

Tensións e divisións internas. 

7. Cristiáns felices. Os santos. José e María: a familia na que creceu Xesús. 

María, nai de Xesús. nai do cristián. María, a primeira crente. 
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4º ESO 

 

DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS 
 

 

BLOQUE CONTIDOS BOE AS NOSAS UD 

BLOQUE 1.    O SENTIDO 

RELIXIOSO DO HOME 

As relixións: procura do sentido 

da vida. 

Plenitude na experiencia 

relixiosa: a revelación de Deus 

na historia. 

Unidade 1. A RELIXIÓN  

Unidade 2.  As RELIXIÓNS 

BLOQUE 2.   A 

REVELACIÓN: DEUS 

INTERVÉN NA HISTORIA 

A fidelidade de Deus á alianza 

co ser humano. 

A figura mesiánica do Servo de 

Yhwh. 

Unidade 3. DEUS MANIFÉSTASE, 

O CRISTIANISMO  

Unidade 4. JESÚS, MESÍAS 

 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3.   

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO DA 

HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

A chamada de Xesús a 

colaborar con El xera unha 

comunidade. 

Unidade 5. JESÚS, UNHA VIDA 

PLENA 

Unidade 6. JESÚS CHAMA Á 

COMUNIDADE 

Unidade 7. A COMUNIDADE 

DOS CRISTIÁNS HOXE 

BLOQUE 4.   

PERMANENCIA DE 

XESUCRISTO NA 

HISTORIA: A IGREXA 

A pertenza a Cristo na Igrexa 

ilumina todas as dimensións do 

ser humano. 

A autoridade eclesial ao 

servizo da verdade. 

A misión do cristián no mundo: 

construír a civilización do amor. 

Unidade 8. EL REGALO DEL 

AMOR 

Unidade 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 

AMOR 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE CRITERIOS BOE O PROXECTO 

BLOQUE 1.    O SENTIDO 

RELIXIOSO DO HOME 

1.  Aprender e memorizar os 

principais trazos comúns das 

relixións. 

2. Comparar e distinguir a 

intervención de Deus na historia 

dos intentos humanos de 

resposta á procura de sentido. 

Unidade 1. A RELIXIÓN  

Unidade 2.  As RELIXIÓNS 

BLOQUE 2.   A 

REVELACIÓN: DEUS 

INTERVÉN NA HISTORIA 

1. Recoñecer e valorar as 

accións de Deus fiel ao longo da 

historia. 

 Comparar e apreciar a novidade 

entre o Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

Unidade 3. O CRISTIANISMO: 

DEUS MANIFÉSTASE  

Unidade 4. JESÚS, MESÍAS 

 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3.   

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO DA 

HISTORIA DA 

SALVACIÓN 

1. Descubrir a iniciativa de 

Cristo para formar unha 

comunidade que orixina a Igrexa. 

Coñecer e apreciar a invitación 

de Xesús a colaborar na súa 

misión. 

Unidade 5. JESÚS, PLENITUDE DA 

PERSOA 

Unidade 6. JESÚS, CHAMA Á 

COMUNIDADE 

Unidade 7. A COMUNIDADE 

DOS CRISTIÁNS HOXE 

BLOQUE 4.   

PERMANENCIA DE 

XESUCRISTO NA 

HISTORIA: A IGREXA 

1. Descubrir e valorar que 

Cristo xera unha forma nova de 

usar a razón e a liberdade, e de 

expresar a afectividade da 

persoa. 

2. Distinguir que a autoridade 

está ao servizo da verdade. 

Relacionar a misión do cristián coa 

construción do mundo. 

Unidade 8. O AGASALLO DO 

AMOR 

Unidade 9. A CIVILIZACIÓN DO 

AMOR 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

RE1.1.1 

1.1 Identifica e clasifica os trazos 

principais (ensino, 

comportamento e culto) nas 

relixións  monoteístas. 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

RE1.1.2 

1.2 Busca información e 

presenta ao grupo as respostas 

das distintas relixións ás 

preguntas de sentido. 

 

X 

   

X 

   

X 

RE1.2.1 2.1 Razoa por que a revelación 

é a plenitude da experiencia 

relixiosa. 

X   X    

RE1.2.2 2.2 Analiza e debate as 

principais diferenzas entre a 

revelación de Deus e as relixións. 

X    X X X 

RE2.1.1 1.1 Identifica e aprecia a 

fidelidade permanente de Deus 

que atopa na historia de Israel. 

   X   X 

RE2.1.2 1.2 Toma conciencia e 

agradece os momentos da súa 

historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus. 

   X  X  

RE2.2.1 2.1 Identifica, clasifica e 

compara os trazos do Mesías  

sufriente e o Mesías político. 

X      X 

RE2.2.1 2.2 Esfórzase por comprender a 

novidade do Mesías  sufrinte 

como criterio de vida. 

   X X   

RE3.1.1 1.1 Localiza, selecciona e 

argumenta en textos  

evanxélicos a chamada de 

Xesús. 

X   X    

RE3.2.1 2.1 Le de maneira comprensiva 

un evanxeo, identifica e 

describe a misión  salvífica de 

Xesús. 

X    X   
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RE3.2.2 

2.2 Busca e identifica persoas 

que actualizan hoxe a misión de 

Xesús e expón en grupo por que 

continúan a misión de Xesús. 

 

X 

    

X 

 

X 

 

 

RE4.1.1 

1.1 Elabora xuízos a partir de 

testemuñas que  exemplifiquen 

unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade e de 

expresar a afectividade. 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 

RE4.1.2 1.2 Adquire o hábito de 

reflexionar buscando o ben ante 

as eleccións que se lle ofrecen. 

   X X X  

 

RE4.1.3 

1.3 É consciente das diferentes 

formas de vivir a afectividade e 

prefire a que recoñece como 

máis humana. 

    

X 

 

X 

  

X 

RE4.2.1 2.1 Identifica persoas que son 

autoridade na súa vida e 

explica como recoñece nelas a 

verdade. 

X   X X   

 

RE4.2.2 

2.2 Recoñece e valora na Igrexa 

distintas figuras que son 

autoridade, polo servizo ou pola 

testemuña. 

    

X 

 

X 

  

X 

 

RE4.2.3 

2.3 Localiza e xustifica tres 

acontecementos da historia nos 

que a Iglesia defendeu a 

verdade do ser humano. 

 

X 

     

X 

 

X 

 

RE4.3.1 

3.1 Investiga e debate sobre as 

iniciativas eclesiais da súa 

contorna que colaboran na 

construción da civilización do 

amor. 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES  
Considérase que os alumnos deben promocionar a condición de que adquirisen 

as  capacidades que se requiren para a súa continuación no curso seguinte. 
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O profesor estimará se se conseguiron os obxectivos propostos en principio, sempre 

que se cumpran os seguintes requisitos: 

1. Que o alumno mantivese unha actitude positiva de participación  e 

implicación nas tarefas propostas , tanto a nivel individual como de grupo. 

Considérase igualmente, que debe desenvolver o grao de respecto aos 

demais, ao profesor e aos medios materiais. 

2. Que o alumno realizase como mínimo, o 90% das actividades propostas 

para o grupo durante o curso e así se reflicta no caderno de clase do 

alumno. 

3. Que as actividades se axusten ás normas dadas polo profesor e tamén a 

puntualidade na entrega dos traballos  ou actividades realizadas. 

 

1. As relixións: procura do sentido da vida. Plenitude na experiencia 

relixiosa: a revelación de Deus na historia. 

2. A fidelidade de Deus á alianza co ser humano. A figura  mesiánica do 

Servo de  Yahveh. 

3. A chamada de Xesús a colaborar con El xera unha comunidade. 

4. A pertenza a Cristo na Iglesia ilumina todas as dimensións do ser humano. 

A autoridade eclesial ao servizo da verdade. A misión do 

cristián no mundo: construír a civilización do amor. 

 

 

 

 

 

Sada 30 de outubro de 2020 

Asdo.  

 

 

 



IES O MOSTEIRÓN. Departamento de Relixión 

Resumo programación curso 2020-2021 35 

 

 

 

 

 

Ana María García Paz 

 

 


