
                  

     P R O G R A M A C I Ó N 

             R E L I X I Ó N 

                     E   M O R A L

                               C A TÓ L I C A  
                                                                                         ( Código  590 )

I.E.S    PAZO    DA    MERCÉ

DEPARTAMENTO   DE   RELIXIÓN

CURSO   2019-2020

Xosé – Carlos  Pérez  Montes.

                                                         1



Índice
CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO................................................................4
NORMATIVA. LEGAL...........................................................................................6
 I N T R O D U C C I Ó N......................................................................................6
A RELIXIÓN NA LOMCE ...................................................................................10
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ÁREA DE RELIXIÓN NA LOMCE........11
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA Ó 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NA E.S.O..............15
RELACIÓN DOS OBXECTIVOS DAS ETAPAS DA ESO CÓS OBXECTIVOS 
DA MATERIA .....................................................................................................17
CONTIDOS DA UNIDADE , CRITERIOS DE AVALIACIÓN , ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE , COMPETENCIAS CLAVE 1º E.S.O .....................................19
CONTIDOS DA UNIDADE , CRITERIOS DE AVALIACIÓN , ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE , COMPETENCIAS CLAVE. 2º E.S.O.....................................24
CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 2º E.S.O.....................................................26

TEMARIO 2º E.S.O........................................................................................27
CRITERIOS DA AVALIACIÓN 2º DA E.S.O..................................................27
TEMPORALIZACIÓN 2º E.S.O......................................................................27
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 2º E.S.O..................................................28
CÁLCULO DA NOTA DE CADA AVALIACIÓN 2º E.S.O..............................28
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 2º E.S.O..........................................29

CONTIDOS , CRITERIOS DE AVALIACIÓN ,ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE . 3º ESO.....................................29

 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES . 3 E.S.O...............................................32
TEMPORALIZACIÓN 3º E.S.O .....................................................................32
CRITERIOS AVALIACIÓN 3º E.S.O..............................................................33
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3º DA E.S.O............................................33
CÁLCULO DA NOTA PARA CADA AVALIACIÓN ........................................34

CONTIDOS , CRITERIOS DE AVALIACIÓN , ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE EN 4º DA ESO ...34

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 4º ESO ..................................................36
TEMARIO 4º ESO..........................................................................................37
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 4º E.S.O........................................................37
TEMPORALIZACIÓN 4º E.S.O......................................................................38
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 4º E.S.O .................................................38
CÁLCULO DA NOTA PARA CADA AVLIACIÓN 4º E.S.O............................39

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN NA E.S.O ............................................39
AVALIACIÓN INICIAL DA ESO..........................................................................40
ALUMNADO CÁ MATERIA DE RELIXIÓN PENDENTE (E.S.O.).....................41
............................................................................................................................41
ALUMNADO REPETIDOR NA ESO...................................................................41
BACHARELATO.................................................................................................42

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA ..............................................................42
TEMARIO 1º BAC..........................................................................................43
TEMPORALIZACIÓN 1º BAC........................................................................43
1º E 2º BAC....................................................................................................44

                                                         2



CONTIDOS COMÚNS PARA ÁMBOLOS DOUS CURSOS.........................44
TEMARIO 2º BAC..........................................................................................44
TEMPORALIZACIÓN 2º BAC........................................................................45
CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMÚNS PARA 1º E 2º BAC......................45
CRITERIOS COMÚNS DE CUALIFICACIÓN PARA 1º E 2º BAC................46
CÁLCULO DA NOTA PARA CADA AVALIACIÓN.(1º e 2º BAC)..................47
COÑECEMENTOS PREVIOS NO BAC.........................................................47
MATERIAS PENDENTES NO BAC ( 1º E 2º)...............................................48

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ESO E BAC.....................................49
METODOLOXÍA.................................................................................................50
MATERIAIS E RERCURSOS DIDÁCTICOS.....................................................50
TEMAS TRANSVERSAIS...................................................................................51
ATENCIÓN A DIVERSIDADE............................................................................51
INTEGRACIÓN DAS TIC....................................................................................53
PROXECTO LECTOR........................................................................................54
PLAN DE CONVIVENCIA..................................................................................54
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES........................55
MEMORIA DO CURSO 2018-19........................................................................55
AUTOAVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.......................................................56

CRITERIOS DA AVALIACIÓN 2º DA E.S.O..................................................59
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 2º E.S.O..................................................59
CÁLCULO DA NOTA DE CADA AVALIACIÓN 2º E.S.O..............................59
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 2º E.S.O..........................................60
CRITERIOS AVALIACIÓN 3º E.S.O..............................................................61
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3º DA E.S.O............................................61
CÁLCULO DA NOTA PARA CADA AVALIACIÓN ........................................62
CÁLCULO DA NOTA PARA CADA AVLIACIÓN 4º E.S.O............................63

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN NA E.S.O ............................................64
ALUMNADO CÁ MATERIA DE RELIXIÓN PENDENTE (E.S.O.).....................64
............................................................................................................................64

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMÚNS PARA 1º E 2º BAC......................65
CRITERIOS COMÚNS DE CUALIFICACIÓN PARA 1º E 2º BAC................66
CÁLCULO DA NOTA PARA CADA AVALIACIÓN.(1º e 2º BAC)..................66
MATERIAS PENDENTES NO BAC ( 1º E 2º)...............................................67

RESUMEN CRITERIOS DE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO ................................................................................................68
ETAPAS..............................................................................................................68

                                                         3



CONTEXTUALIZACIÓN   DO   CENTRO

                 

CONTEXTUALIZACIÓN   DO   CENTRO .

                 O  I.E.S.  Pazo  da  Mercé  sitúase  no  concello  de  As  Neves ,

zona  do  Condado – Paradanta , provincia  de  Pontevedra . O  Nome  de

dito  I.E.S.  débese  a  sús  fundadora  Dª. Purificación  Fontán , Marquesa

do  Pazo  da  Mercé , viuva  de  Elduayen .

                 A  historia  do  centro  comenza  en  1910 . Nun  primer  momento

iba  ser  hospital  de  indigentes . O  comenzar  as  obras  para  convertir  o

edificio  en  hospital , dicídese  tranforma – lo  en  colexio  para  rapazas  da

zona  de  Tortoreos , Neves , Rubios , Medeer .

                 En  1912  crease  o  padroado  “Fundación  Fontán – Pazo  de   la
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Mercé “  para  administrar  a  fundación  benáfico – docente . Trala  morte

da  Marquesa ,  o  padreado  decide  crear  un  segundo  edificioi  detinado

a  colexio  de  Artes  e  Oficios  para  os  rapaces  da  zona . Dito  edificio

inaugurouse  no  1931 . A  dito  centro  podian  asistir  rapaces  de  14  anos

que  quisieran  continuar  os  seus  estudos . Igual  có  anterior , este  centro

estaba  rexentado  por  unha  orde  relixiosa .                                              40

                 En  1985  o  padroado  cede  o  edificio  e  o  terreo  colindante

a  Consellería  de  Educación  da  Xunta  de  Galicia  para  ser  destinado

a  instituto  de  ensinanzas  medias  e  formación  profesional .

                 O  centro  na  actualidade  oferta :

- E.S.O . ( De  1º  a  4º )

- PMAR  2º  e  3º  da  E.S.O.

- Bacherelato  1º  e  2º  : - Ciencias  e  Tecnoloxía

                                        - Humanidades  e  Ciencias  Sociais .

- Formación  Profesional  Básica  de  Informática  de  oficina.

- Formación  Profesional (Grao  Medio  1º  e  2º )  de  Sistemas  microinformáticos e redes
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NORMATIVA.   LEGAL

                  O departamento de Relixión  Católica  elebora  esta  Progra –
mación  segundo  a  seguinte  normativa de  aplicación :

-  RESOLUCIÓN  do  11  de  febreiro  de  2015 , pola  que  se  publica
   o  currículo  de  Relixión  Católica  da  E.S.O.  segundo  a  Comisión
   episcopal  de  Ensinanza .

-  RESOLUCIÓN  do  13  de  febreiro  de  2015  pola  que  se  publica
   o  currículo  de  Relixión  Católica  para  Bacharelato  segundo  a
   Comisión  Episcopal  de  Ensinanza .

-  RESOLUCIÓN  do  15  de  xullo  de  2016  da  Dirección  Xeral  de
   Educación , Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa , pola
   que  se  ditan  instrucións  para  a  implantación , no  curso  acadé –
   mico  2016/17 , do  currículo  establecido  no  Decreto  86/2015 , do

25 de  xuño  da  E.S.O.  e  do  bacharelato  nos  centros  docentes  
   da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia .

-  DECRETO  86/2015  do  255  de  xuño , polo  que  se  establece  o  
   currículo  da  E.S.O.  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma
   de  Galicia.

-  Orden  ECD65/2015  de  21  de  21  de  Xaneiro , pola  que  se  des –
   criben  as  relacións  entre  as  competencias , contados  e  criterios 
   de  avaliación  da  educación  primaria , a  E.S.O , e  o  bacharelato .

-  Informe  do  Servizo  Territorial  da  Inspección  educativa  de
   abril  de  2016 .
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  I N T R O D U C C I Ó N

                A  aportación  da  antropoloxía  cristiá  as  lexítimas  preguntas  sobre

o  ser  humano , radica  na  transcendencia  do  propio  ser  humano . O  concep-

to  do  home  que  se  reduza  a  unha  explicación  pechada  en  sí  mesmo ,( in-

manentismo ) , e  que  non  desvele  as  realizacións  de  esperanza  cunha  aper –

tura  o  Absoluto , corre  o  risco  de  elimina-la  dimensión  mais  fonda  do  home .

Dende  a  perspectiva  antropolóxica  cristiá  compréndese  o  ser  humano  

como  o  único  ser  con  capacidade  de  apertura  para  autocomprenderse  e

comprede-lo  principio  de  esperanza , que  lle  posibilita  unha  determinada

lectura  da  natureza  e  de  si  mesmo . A  realidade  non  se  pode  esgotar  eli –

minando  o  seu  aspecto  de  misterio .

                 Deus  non  aparece  no  horizonte  da  liberdade  humana  como  an –

tagonista , senón  como  favorecedor  da  sua  realización , da  súa  plenitude. O

ocultamento  do  Absoluto , de  Deus , próducese  cando  o ser  humano  convér –

tese  el  mesmo  en  absoluto , cando  non  acepta  os  seus  propios  límites , é

arrecantar  o  aspecto  do  outro , do  transcendente .

                 Non  se  pode  dubidar  do  feito  de  que  en  Galicia  existe  unha 

cultura  diferenciada , pero  tamán  se  pode  afirmar  que  o  cristianismo , encar-

nado  na  Igrexa  Católica , é  un  elemento  esencial  na  conformación  da  cul –

tura  galega , ( incluído  o  aspecto  espiritual , a  cultura  espiritual ; tamén  

plásmase  no  conxunto  cultural ) ; a  parroquia  non  é  só  un  elemento  de  per –

tenecia  relixiosa , senón  tamén  unha  institución  básica  de  convivencia  e  

veciñanza  na  sociedade  galega . É  o  seu  punto  de  identificación .                                   
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                A  relixión  conformou  a  cultura  galega . Puntos  como  a  percepción

da  morte  e  resurrección , a  vinculación  á  terra  e  a  construcción  do  Reino

de  Deus , a  fe  cristiá  e  a  concepción  da  liberación  integral  do  ser  huma –

no , a  litúrxia  e  maila  súa  vinculación  a  expresión  relixiosa  dos  campesi –

ños …, son  todos  estes  elementos  que  deben  integrarse  no  estudio  de

esta  disciplina .

                 O  diálogo  fe – cultura  no  contexto  galego , precisa  tamén  un  

coñecemento  profundo  e  serio  dos  temas  básicos  da  construcción  histórica

e  cultural  de  Galicia , ( a  denominada  “cuestión  xacobea “) , o  monacato  e

a  sús  influencia  na  economía  e  na  cultura  galega , a  institucionalización  da

parroquia ,  a  relixiosidade  popular , o  camiño  de  Santiago , etc .

                 A  relixión  é  un  ineludible  feito  cultural . Quen  pase  por  alto  o

feito  relixioso , queda  privado  das  claves  necesarias  para  interpreta-la  cul –

tura  galega , a  civilización  mediterránea  e  europea .

                 Para  entede-los  procesos  históricos  de  case  tódolos  pobos , a

súa  creación  artística , o  seu  patrimonio  cultural  e  a  súa  creación  popular ;

folclore , festas  e  calendario ,mitos  e  rituais …Para  entender  e  interpreta-la

realidade  social , cultural  e  humana , hai  que  facer  necesariamente  referencia

expresa  ás  motivacións  e  condicionamentos  de  carácter  relixioso , que  con –

formaron , e  conforman , o  xeito  de  ser  dos  pobos . A  fe  e  maila  cultura  
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están  de  tal  xeito  relacionadas , que  nos  se  pode  falar , polo  menos  en

Galicia , dunha  cultura  que  non  sexa  expresión  do  “espírito” , nin  dunha  fe

que  non  leve  consigo  unha  cultura .
                                                                                                                             
              Ó  fenómeno  relixioso , foi , e  segue  a  ser , unha  das  dimensións
                                                                                                                                         
persoais máis  interiorizadas , á  vez  que  un  dos  elementos  fundamentais

na  configuración  dos  grupos  humanos  e  nas  sociedades  no  mundo  de  

hoxe . As  relixións  adquiren , (  a  máis  das  súas  crenzas , preceptos  e  sím-

bolos ) , unha  importante  dimensión  cultural  pola  súa  influencia  no  mundo

do  pensamento , da  arte , polas  raíces  relixiosas  de  moitas  estructuras , así

como  inspirar  códigos  de  conducta  persoal ( individual )  e  colectiva .

                Ademais  no  mundo  de  hoxe  asistimos  a  un  pluralismo  que  se

manifesta  nunha  gran  variedade  de  crenzas  relixiosas . O  mesmo  tempo

dase  unha  progresiva  secularización  da  sociedade  que  está  a  propiciar

cambios  moi  fondos  no  papel  e  importancia  das  distintas  relixións , afec –

tando  a  vida  das  persoas  e  as  relacións  entre  elas  e  os  diversos  grupos

socioculturais .

                 Coñece-la  dimensión  xeográfica  na  que  xurde  e  desenvolve  o

cristianismo , axuda  a  comprensión  da  realidade  histórica  e  social , tanto

de  onte  coma  de  hoxe . O  estudo  de  esta  materia  debe  axudar  a  

entende – los  trazos  da  sociedade  actual , comprende – la  contribución  do

cristianismo  o  progreso  da  sociedade  europea . Iste  marco  cultural  debe

compatibilizarse   co  respecto  ós  principios  e  valores  universais , como  os
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expresados  na  Declaración  Universal  dos  Dereitos  Humanos , na  Consti –

tución  Española  e  o  Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia  e  noutras  lexis –

lacións .

                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                               

A      RELIXIÓN      NA      LOMCE .

                 A  ensinanza  relixiosa  contribue  a  calidade  da  educación  que

preconiza  a  LOMCE  co  desenvolvemento  dun  “curriculum”  propio . Iste

“curriculum”  constitue  unha  síntese  básica  e  global  da  mensaxe  cristiá 

para  desenvolve-los  valores  e  actitudes  básicos  do  cristianismo ; respecto ,

solidariedade , acollida , cooperación …,e  o  mesmo  tempo  favorecer  hábitos

de  comportamento  saudables  e  ético – morais .

                Non  pode  existir  unha  formación  integral  e  de  calidade  se  non

se  desenvolven  as  capacidades  inherentes  ó  ser  humano ; entre  elas  a

da  transcendencia .

             
     A relixión  e  moral  católica  aporta  á  competencia  cultural  e  ar –

tística  unha  valoración  crítica  da  cultura  a luz  do  Evanxeo , axudando  a

descubrir  e  aprecia-la  propia  cultura  a  recoñece-la  importancia  de  expre –

sións  relixiosas  e  culturais  diferentes . A  cultura  e  a  historia  europea , e

a  propia  cultura , non  se  comprenden  si  prescindimos  do  feito  relixioso
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no  sentido  máis  amplio . A  ensinanza  relixiosa  católica  no  e  só  unha  en –

sinanza  de  valores , de  transmitir  coñecementos . E  unha  educación  en

valores  que  axuda  á  persoa  a  descubri-lo  sentido  da  transcendencia  den-

de  o  Evanxeo  e  a  salvación  en  Xesús  de  Nazaret .

                                                                                   
COMPETENCIAS   ESPECÍFICAS  DA  ÁREA  DE 
RELIXIÓN  NA  LOMCE
                                                                                                                           

COMPETENCIA
---------------------------------

COMUNICACIÓN

LINGÜÍSTICA

INDICADORES
----------------------------------

Comprensión  oral   e
escrita
 
_____________________

Expresión  oral  e  
escrita

_____________________

Normas  de  
comunicación

___________________

Comunicación  noutras
linguas

DESCRIPTORES
----------------------------------
- Comprende-lo  sentido  dos  textos
    orais  e  escritos

-  Ter  unha  actitude  favorable  á
    lectura 

_______________________________

- Expresarse  oralmente  con  correc-
  ción , adecuación  e  coherencia .

- Empregar  vocabulario  axeitado as               as 
estruturas  lingüísticas  e  as  normas
 ortográficas  e  gramaticais  na  ela –  boración  de  
boración de textos  orais  e  escritos ,

- Desenvolver  creativamente  distin-
  tos  tipos  de  textos  con  sentido
  literario

_______________________________ 

- Respectar  os  turnos  de  palabra ,
  escoitar  atentos  o  interlocutor .

-  Manter  elementos  de  comunica –
   ción  non  verbal , o  en  diferentes
   rexistros  nas  diferentes  situacións
   comunicativas.

_______________________________  

- Comprende-lo  contexto  sociocul –
  tural  da  lingua  e  a  súa  historia.

- Emprega-los  coñecementos  da  
  lingua  para  buscar  información  e
  ler  textos  en  calquera  situación .

- Producir  textos  de  diversa  comple –
  xidade  para  o  seu  uso  cotián  o
  en  materias  diversas .
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_____________________

COMPETENCIA  DIXITAL

CONCIENCIA  E 
EXPRESIÓNS  
CULTURAIS .

_____________________

___________________

Tecnoloxías  da
información  

___________________

 
Comunicación
audiovisual

___________________

Uso  das  ferramentas
dixitais

Respecto  polas  
manifestacións  culturais
propias  e  alleas .

____________________

Expresión  cultural  e
Artística .

____________________

_______________________________

- Empregar  diferentes  fontes  para
  acadar  información .

- Seleccionar  distintas  fontes de
  información  segundo  a  súa  fia –
  bilidade .

- Elaborar  e  publicitar  información
  propia  obtida  por  medios  tecnoló –
  xicos .

 --------------------------------------------------

- Usar  as  canles  de  comunicación
  audiovisual  para  transmitir  infor-
  macións  diversas .

- Comprende-las  mensaxes  que  
  veñen  dos  medios  de  comunica-
  ción .

______________________________

- Usar  ferramentas  dixitais  para
  construir  coñecementos .

- Actualizar  o  uso  das    novas  
  tecnoloxías  para  mellorar  o  traba-
  llo  e  facilita-la  vida  cotiá .

- Aplicar  criterios  éticos  no  uso  das
  novas  tecnoloxías .                

                                                     

                                                       

- Respecta-lo  patrimonio  cultural
  da  humanidade:arte , ciencia , et –
  nografia …

- Valora-la  interculturalidade  como
  fonte  de  riqueza  persoal  e  comu –
  nitaria ,

- Aprecia-los  valres  culturais  do
  patrimonio  cultural  e  a  evolución
  do  pensamento .

______________________________
  
- Expresar  sentimentos  e  emocións 
  mediante  códigos  artísticos .

-  Aprecia-la  beleza  das  expresións
   artísticas  e  o  gusto  pola  estética
   no  ámbito  cotián .

- Elaborar  traballos  e  presenta-los
  con  sentido  estético .

______________________________

- Adquirir  unha  idea  da  realidade
  histórica  a  partir  de  distintas  fon –
  tes  e  identifica-las  implicacións
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COMPETENCIAS 
SOCIAIS  E
CÍVICAS .

____________________

SENTIDO  DE  
INICIATIVA  E  ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Educación  cívica  e
Constitucional .

____________________

Relación  cós  demais

____________________

Compromiso  social.

____________________

Autonomía  persoal

____________________

Liderazgo ,

____________________

  de  vivir  nun  estado  de  dereito ,
  democrático  refrendado  por  unha
  constitución .

- Aplica-los  dereitos  e  deberes  da
  convivencia  cidadán  no  contexto  
  da  escola .

______________________________

- Desenvolve-la  capacidade  de  diá-
  logo  en  situacións  de  convivencia
  e  traballo  para  a  resolución  de
  conflictos .

- Participación  activa  nos  ámbitos
  establecidos .

- Recoñece-la  riqueza  da  diversida –
  de  de  opinións  e  ideas .

______________________________

- Aprender  a  comportarse  dende  o
  recoñecemento  dos  distintos  
  valores .

 - Crear  unha  escala  de  valores  e
   actuar  con  coherencia .

- Respectar  os  distintos  ritmos  e
  potencialidades  e  preocuparse
  polos  máis  desfavorecidos .

- Participar  de  xeito  activo  en  ac-
  cións  cún  fin  social .

______________________________

- Optimizar  os  recursos  persoais

- Asumi-las  responsabilidades  enco –
  mendadas  e  dar  conta  delas .

- Superar  as  dificultades  no  traballo
   e  ser constante .

- Valora-la  necesidade  de  axuda  
   según  as  dificultades  das  tarefas.
______________________________                              

                       

                                                   

- Xestiona-lo  traballo  do  grupo
  coordinando  tarefas  e  tempos .

- Traballar  con  entusiasmo  e  confiar
  en  acadar  obxectivos  .

- Priorizar  os  obxectivos  grupais 
  sobre  os  persoais .

______________________________

- Xenerar  rerspostas  novas  dende
  o  coñecemento  previo  dun  tema .
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____________________

APRENDER  A
APRENDER,

____________________

Creatividade

____________________

Emprendimento

____________________

Perfil  de  aprendiz

____________________

Ferramentas  para  esti -
mular  o  pensamento .

             
____________________

Planificación  e  avalia –
ción  da  aprendizaxe .

____________________

- Visión  realista  e  ambiciosa  do
  futuro .

- Atopar  posibilidades  no  entorno  
  que  outros  non  ven .

_______________________________

- Optimizar  o  uso  de  recursos  ma –
  teriais  e  persoais  para  acadar
  obxectivos .

- Iniciativa  persoal  para  promover
  accións  novas .

- Responsabilidade  e  sentido  ético
  no  traballo .

______________________________
 
- Identifica-las  potencialidades  per –
  soais  como  aprendiz; intelixencias
  múltiples , funcións  executivas ,,,

- Xestionar  recursos  e  motivacións
  persoais  no  aprendizaxe ,

- Xenerar  estratexias  para  aprender
  en  distintos  contextos  de  apren –
  dizaxe .

______________________________
  
- Aplicar  estratexias  para  mellorar
  o  pensamento  creativo , crítico ,
  emotivo , emocional , interdependen-
  te ,,,

- Desenvolver  estrategias  para  a
  comprensión  rigurosa  dos  conti-
  dos .

______________________________
      

- Planificar  recursos necesarios  e
  pasos  a  dar  no  proceso  de  
  aprendizaxe .

- Seguir  os  pasos  establecidos  e
   tomar  decisións  dos  pasos  se –
   guintes  en  función  dos  resultados
   intermedios .

- Avaliar  a  consecución  de  obxecti –
  vos  da  aprendizaxe .

- Tomar  conciencia  dos  procesos  de
  aprendizaxe ,

______________________________
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CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  DE  RELIXIÓN  
E  MORAL  CATÓLICA  Ó DESENVOLVEMENTO  
DAS  COMPETENCIAS  BÁSICAS  NA  E.S.O.

1.Competencia  en  comunicación  lingüística .

                 A  ensinanza  da  relixión  e  moral  católica  na  escola  sírvese  da

linguaxe  académica , da  aquelas  linguaxes  que  conforman  a  cultura  que

transmítese  na  área  de  relixión ( artística , mítica , ritual , simbólica…)  como

a  linguexe  propia  da  materia  de  relixión  católica . O  diálogo  da  fe  cá

cultura  axuda  a  competencia  en  comunicación  lingüística , na  medida  que

exixe  exercitarse  na  escoita  da  Palabra  de  Deus , a  exposición  dos  

seus  contidos  e a  súa  aplicación  a  cultura  e  ás  distintas  formas  de

vida  social  de  xeito  argumentado . Todo  isto  colabora  na  adquisición   dun

vocabulario  máis  rico  e  preciso .

2. Competencia  social  e  cívica .

                 A  competencia  social  e  cívica  integra  elementos  esenciais  para

a  humanización , socialización , diálogo  có  mundo  que  nos  rodea , madura –

ción  persoal , diálogo  intercultural , exercicio  dunha  cidadania  activa  e  demo –

crática , respectuosa  cós  outros  e  có  entorno  natural  dende  os  valores  e –
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vanxélicos .

3. Competencia  cultural  e  artística .

                 A  contribución  á  competencia  cultural  e artística  se  funda  na  

valoración  de  aspectos  artísticos  e  a  súa  expresión  plástica , histórica ,

simbólica , lingüística , estética , cultural , teolóxica , vivencial , popular …

4. Competencia  de  aprender  a  aprender .

                 A  materia  de  Relixión  Católica , como  área  de  coñecemento

do  proceso  de  ensinanza – aprendizaxe  que  lévase  a  cabo na  educación,
                                                                                                                                                    
colabora  no  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender

axudando  ás  competencias  da  aprendizaxe ; atención , memoria , síntese ,

experiencia , traballo  en  equipo , elaboración  de  información , exposición ,

opinión …

5. Competencia  sobre  autonomía  e  iniciativa  persoal .

                 Axudar , dende  a  materia  de  Relixión  e  Moral  Católica , a  enten-

de-la  liberdade  e  vivi-la  como  agasallo  de  Deus . Interpreta-la  liberdade

de  xeito  crítico  ante  as  diferentes  formas  de  escravitude  no  mundo  de

hoxe ;pobreza , fame , consumismo , “analfabetismo  funcional “  etc . Os  va –
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lores  evanxélicos  non  son  “teorías “ . Si  son  propostas que  axudan  ó  home

a  busca-lo  verdadeiro  e  profundo  sentido  da  vida .

6. Competencia  no  coñecemento  e  interacción  có  mundo  físico .

                 A  materia  de  Relixión  e  Moral  Católica , colabora  ó  desenvolve –

mento  da  competencia  no  coñecemento  e  interacción  có  mundo  físico 

mediante  a  Doutrina  Social  da  Igrexa , aportando  propostas  dende  o  

evanxeo  ós  problemas  que  afectan  ó  mundo  e  ó  home  de  hoxe . Tamén

contribue  a  valoración  ética  do  uso  da  ciencia  e  da  tecnoloxía .     

                

 
                                                                                                                                                    

RELACIÓN  DOS  OBXECTIVOS  DAS  ETAPAS 
DA  ESO  CÓS OBXECTIVOS  DA  MATERIA .

OBXECTIVOS   DAS   ETAPAS OBXECTIVOS   DA   MATERIA

A)Asumir  responsablemente  os  deberes  
propios , coñecer  e  exercita-los  dereitos  no
respecto  ós  demais , practica-la  tolerancia , 
cooperación  solidariedade  cós  demais , exer-
citando  o  diálogo  e  afianzando  os  dereitos
humanos  como  valores  comúns  dunha  so –
ciedade  plural  e  democrática .

B) Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  dis-

1,Coñecer  e  interpreta-los  distintos  elemen-
tos  que  conforman  o  fenómeno  relixioso ,
na  súa  estructura  e  expresión  histórica , co-
mo  base  de  comprensión  das  distintas  re –
lixións .

2. Razoar  de  xeito  crítico  as  propostas  que
as  grandes  relixións  dan  ás  preguntas  so –
bre a  orixe  e  destino  do  home , o  mal  no
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ciplina , estudo  e  traballo  individual  e en
equipo, como  condición  necesaria  para  unha
realización  eficaz  das  tarefas  do  aprendi –
zaxe , e  como  maduración  persoal  e  grupal .

C) Valorar  e  respecta-las  diferencias a  igual-
dade  de  dereitos  e  oportunidades . Rexei –
ta-los  estereotipòs  que  supoñan  discrimina-
ción .

D) Rexeita-la  violencia , comportamentos  se-
xistas . Favore-lo  diálogo  na  resolución  de
conflictos . Non  discriminar  por  raza , credo ,
relixión , etnia…

E) Desenvolve-las  destrezas  básicas  no  uso
das  fontes  de  información  para  adquirir  no –
vos  coñecementos,(especialmente  tecnolo –
xías  da  información .

F) Entende-lo  coñecemento  científico  como
un  saber  integrado  que  se  estructura  en
distintas  disciplinas . Coñecer  e  aplica-los  
métodos  adecuados  parta  identifica-los  pro –
blemas  nos  diversos  eidos  do  saber  e  da
experiencia .

G) Desenvolve-lo  espíritu  crítico , a  iniciativa
persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a
aprender , planificar , decidir , asumir  respon –
sabilidades .

H) Comprender , ler , e  escribir  con  correc-
ción  en  castelán  e  galego  textos  e  mensa-
xes  complexos .

I)Coñecer , valorar  e  respecta-los  aspectos
básicos  da cultura  e  a  historia  propias  e 
dos  demais , como  o  patrimonio  artístico ,
cultural , tradicional , popular …

J) Coñecer  e  valora-la  dimensión  humana
da  sexualidade  en  toda  a  súa  riqueza . Va –
lorar  críticamente  os  hábitos  relacionados  
cá  saúde , o  consumo , o  medio  ambente , o
respecto  ós  seres  vivos  e  o  seu  entorno .

mundo (teodicea) , o  fin  derradeiro  do  home,
etc.

3. Coñece-la  Biblia;orixe ,estructura , finalida-
de , xéneros  literarios, a  experiencia  relixiosa
de  Israel   como  manifestación  de  Deus  na
historia  dos  pobos  e  na  historia  persoal .

4. Coñece-los  contidos  do  Cristianismo  que
fundamentan  que  o  home  é  feito  por  Deus
e  chamado  a  ser  fillo .

5. Identificar  a  XesúsCristo  como  fillo  de 
Deus , encarnado . Coñece-la  súa  mensaxe ,
Vida , situación  histórica…

6. Analizar  e  valora-la  finalidade  da  Igrexa
na  “Historia  da  salvación” , a  súa  manifes –
tación  histórica , evolución , aportación  ós
procesos  máis  importantes  da  historia  de
Europa , de  España  e  de  Galicia .

7. Coñecer  e  valora-la  resposta  dos  crentes
a  mensaxe  critiá  que  se  realiza  na  Igrexa.

8. Comprender  e  diferencia-la  acción  salva –
dora  de  Cristo  e  o  carácter  celebrativo  de
cada  sacramento .

9. Descubri-los  fundamentos  racionais  e  re-
velados  que  xustifican  a  ensinanza  moral
da  Igrexa  Católica , e  orientan  a  relación
moral  do  home  con  Deus , consigo  mesmo
e  có  mundo .

10. Analiza-las  esixencias  e  compromisos
dos  cristiáns  en  relación  con  Deus , consi –
go  mesmo  e  cós  demais , respecto  con  
outras  opcións  presentes  na  sociedade  e
nas  grandes  relixións .

11. Recoñecer  e  valora-los  feitos  máis  im –
portantes  da  fe  cristiá  na  historia  da 
Igrexa , nas  grandes  obras  da  cultura , nas
festas  propias , descubrindo  as  aportacións
de  outras  relixións .
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K) Aprecia-la  creación  artística , as  súas  ma-
nifestacións  ó  longo  da  historia , o  simbolis –
mo , representacións , finalidade , evolución …

L) Capacidade  de  dar  razón  da  esperanza .

M) Capacidade  de  explica-lo  “porqué”  da
ética  persoal .

N) Iniciarse  na  formación  dunha  coniencia
moral  cristiá  con  sentido  crítico  e  de  autén- –
tica  liberdade  persoal  ante  as  realidades  
sociais , económicas , políticas  do  seu  en –
torno .

O) Capacidade  de  utilización  autónoma  e  
crítrica  das  fontes  de  información , contri –
buindo , dende  a  pluralidade  de  conviccións
a  fundamentación  dos  códigos  éticos  da
sociedade .      

     

12. Analiza-los  principios  que  fundamentan
a  fe  cristiá  na  vida  eterna , valorando  de  
xeito  crítico  as  propostas  das  grandes  
relixións .

CONTIDOS  DA  UNIDADE , CRITERIOS  DE  
AVALIACIÓN , ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE , COMPETENCIAS  CLAVE  1º  
E.S.O .
Contidos Criterios  de  avaliación Estándares  de  aprendizaxe

Avaliables CC

-O  home  e  a  relixión;cultos
funerarios , ritos  sacrificiais 

-Mitos  cracionais  nas  cul-
turas  antigas . O  “traspaso”
de  crenzas . A  Biblia .

-As  relixións  na  antigüida-
de

-O  cristianismo : Deus  se  
manifesta  en  Cristo .

-A  mensaxe  de  Xesús

-Sacramentos  e  litúrxia.
  

Bloque:

1. Valora-lo  feito  relixioso

2. Diferenciar  mito  e  reli-
xión.

1.1 Distinguir  mitos  e  re-
velación  bíblica .

1.2 Enumera-las  manifeta –
cións  relixiosas  máis  anti –
gas .

1.3 Cita  e  localiza  algúns
dos  monumentos  funerarios
máis  importantes  da  anti-
güidade .

_______________________

2.1 Cita  algunhas  carac-
terísticas  dos  mitos .

 

CCL
CAA
CEC                  

_____

CD
CCL
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______________________

2. Os  Mitos  na  Biblia . Fi-
nalidade . Explica-lo . 

3. Distigui-las  relixións  da
antigüidade  do  xudaísmo
e  do  cristianismo .

______________________

4. Coñecer  algunhas  das
manifestacións  de  Deus  
no  Antigo  Testamento.

_______________________

5,Decubri-nos  profetas  de
Israel  a  chamada  de Deus
á  salvación .

______________________

6. Situa-las  benaventuran-
zas  na  mensaxe  de  
Xesús .

2.2 Diferencia  entre  relato
mítico  e  relato  relixioso .

_______________________

2.1 Cita  algúns  mitos  bí –
blicos .

2.2 Escolle  un  mito  bíblico
e  explica-lo .

2.3 Cita  os  elementos  fun-
damentais  de  dito  mito .

3.1 Explica-la  idea  do  ho-
me  nas  relixións  antigas
e  no  xudaismo  e  no
cristianismo .

3.2 Explica  a  expresión:
“O  home  é  imaxen  de  
Deus”.

3.3 Enumera  algunhas  im-
plicacións  de  dita  afirma –
ción . 
_______________________

4.1. Investiga-los  aconte –
cementos  máis  importan –
tes  na  historia  de  Israel
dende  unha  perspectiva
relixiosa .

4.2. Explica  o  Ésodo  e  a
importancia  da  Alianza  no
pobo  de  Israel .

______________________

5.1 . Enumera  as  carac –
terísticas  dos  profetas  de
Israel .

5.2Escolle  un  profeta  e  
explica  a  súa  historia , 
época , mensaxe … 

______________________

6.1 Relaciona  as  “Bena-
venturanzas”  có  mensaxe
de  esperanza  de  Xesús

6.2. Recoñece  nas  “bena-

CAA
CEC
_________

CCL
CAA
CD
CEC

     
     

CCL
CAA
CSYC
CD
CEC

________

CD
CAA
CEC
CCL

_______

CD
CSYC
CCL
SIEP
CAA

_____

CCL
CAA
CSYC
SIEP
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______________________

7. Situa-los  sacramentos  
na  vida  da  Igrexa .

______________________

8 Descubri-los  sacramen-
tos  como  salvación  de
Deus .¿Qué significa cada
sacramento? 

______________________

9. Analiza-los  sacramen –
tos  da  “ iniciación  cristiá “
como  unha  unidade .

          

venturanzas”  o  proxecto
moral  de  Xesús .

6.3. Enumera  os  valores
e  antivalores  da  socieda-
de  dende  o  proxecto  de
Xesús .

_______________________

  7.1 Descubre  na  vida ,    
predicación  e  mensaxe  de
Xesús  o  orixen  dos  sa –
cramentos .

7.2 Enumera  algúns  ele –
mentos  visibles  dos  sa-
cramentos .  
   
______________________

8.1Enumera-los  elementos
fundamentais  de  cada
sacramento .

8.2 Investiga  que  sacra –
mentos  son  máis  cele-

brados .

______________________

9.1. Enumera-los  sacamen-
tos  da  “iniciación  cristiá” .

9.2 Enumera-lo  orden  no
que  se  celebran .

9.3 Investiga  como  o  fan
na  Igrexia  Ortodoxa .      

CEC

______

CD
CAA
CCL
CEC    

______
CD
CSYC
CAA
CCL
SIEP

   
    

CD
SIEP
CAA
CCL
CEC
CSIEP

 

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES  EN  1º  ESO .

1. A  importancia  do  feito  relixioso  na  historia  da  humanidade .

2. O  home  primitivo  como  home  relixioso .
 
3. O  mito  como  explicación

4. A  relixión  e  o  máis  aló
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5. Deus  maniféstase  na  historia  de  Israel

6. Xesús  fillo  de  Deus

7. As  benaventuranzas  e  o  “Reino  de  Deus “

8. As  benaventuranzas  como  “principio  ético  critián “

9. A  litúrxia  cristiá ; centro  de  vida  da  comunidade 

10 . Litúrxia  e  sacramentos  .

CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  EN  1º  DA  ESO.

1. Descubri-lo  feito  relixioso  desde  o  punto  de  vista  do  mito ; intencio-
    nalidade , orixe , inclusión  nas  relixións  monoteístas …

2. Descubri.la  orixinalidade  dos  diferentes  mitos  creacionais .

3. Situa-lo  monoteísmo  na  historia  das  relixións .

4. Sinalar  algunhas  das  aportacións  e  diferenzas  das  relixións  mono –
    teístas  e  politeístas .

5. Situa-la  historia  de  Israel  como  manifestación  de  Deus  e  o  papel
    dos  profetas  do  A.T.

6. Enumera-los  aspectos  máis  fundamentais  da  mensaxe  de  Xesús.

7. Explica-los  sacramentos  da  Igrexa  Católica  como  accións  salvíficas
    de  Deus . 

                                                                                                                           

TEMPORALIZACIÓN   1º   E.S.O.

1ª  Avaliación .

    - O  home  e  a  relixión ; cultos  funerarios , ritos  sacrificiais …

   -  Mitos  creacionais  nas  culturas  antigas . O  “ traspaso “ de  crenzas .
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   -  A  Biblia .

2ª  Avaliación

   - As  relixións  na  antigüidade

   - A  Biblia

   -  O  cristianismo ; Deus  maniféstase  en  Cristo .                                                                  

3ª  Avaliación .

   -  A  mensaxe  de  Xesús

   -  Sacramentos  e  litúrxia .

CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN   1º   E.S.O. 

Preguntas  orais  na  aula …………………………………... 16 %

Traballos  na  aula …………………………………………..  ..8%

Participación  na  aula ………………………………………..  7 %

Caderno  ó  día ………………………………………………..  7 %

Resolución  de  tarefas  na  aula …………………………...  16 %

Limpeza , orden , ortografía , caligrafía , …………………. .  8%

Total  da  nota …………………………………..  62 % 

Probas  obxectivas  de  coñecementos………  38%
(Exames)

CÁLCULO  DA  NOTA  PARA  CADA  AVALIACIÓN  1º   E.S.O.                    

                Farase  a  media  das  distintas  notas  do  alumnado . O  aprobado

será  a  partir  do  5 . A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  tres  avalia –

cións  . O  aprobado  será  a  partir  do  5 . Haberá  un  exame  final  para

                                                         23



aqueles  alumnos  con  algunha  avaliación  negativa  que  non  acaden  ó  5. 

                 A  recuperación  das  avaliación  con  nota  negativa , farase  

segundo  indique  o  departamento : traballos  específicos ; poñer  ó  día  as

actividades  avaliadas  negativamente , un  examen …

PROCEDEMENTOS  DA  AVALIACIÓN   1º   E.S.O.  

                 Nos  procedementos  da  avaliación  terase  en  conta  o  progreso

do  alumnado  no  proceso  de  aprendizaxe  e  a  incorporación  dos  diferen-

te  coñecementos  das  diversas  materias  para  a  resolución  dos  
                                                                                                                     
problemas  que  se  propoñan  na  aula . De  xeito  específico  terase  en

conta   como  procedementos  da  avliación :

- Observación  directa na  aula ( preguntas  orais , participación  na  aula ...)

- Caderno  ó  día ( orden  dos  apuntes , limpeza  na  presentación , leva-lo

á  aula …)

- Ter  as  diferentes  tarefas  ó  día  reflectidas  no  caderno

- Traballos  na  aula feitos  en  tempo  e  forma  segundo  sinale  o  profesor

- Entrega-lo  caderno  ( ou  traballo ) no  prazo  sinalado

- Expresión  oral ; preguntas  orais , exposición  na  aula , participación…

- Expresión  escrita (caderno , caligrafía , ortografía , limpeza , orden…)

CONTIDOS  DA  UNIDADE , CRITERIOS  DE  
AVALIACIÓN , ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE , COMPETENCIAS  CLAVE.   2º  
E.S.O.
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Contidos  Criterios avaliación Estándares aprendizaxe
avaliables

    CC
         

Especificidade da lin-
guaxe relixiosa.Expre-
sións cultural-relixiosas
máis destacadas na ac-
tualidade.

 A resposta cristiá as
 grandes preguntas do 
 home,A “teodicea”.A
 promesa do Apocalip-
 se;xénero literario,con-
 texto,composición,
 “ideas forza”… 

Bloque I :

Descubri-lo feito relixioso
na historia da humanida-
de.

Representacións relixio-
so-culturais máis signi-
ficativas na historia da
humanidade.

_________________________

Bloque II :

Manifestacións do mal
no mundo ;¿cómo res-
ponde a “teodicea”?

O “pecado” como ruptura
persoal , comunitaria.A
mensaxe dos profetas 
no A.T. Dimensión ética,
social,comunitaria…

A mensaxe de Xesús.

____________________

1.1.Sintetiza-los principias elementos do
      fenómeno relixioso.

1.2. Cita algúns elementos da relixión
       cristiá na actualidade e a súa impor-
       tancia social,cultural…

1 .3  Analizar algunhas das expresións
culturais relixiosas e o seu significa-
do na historia da humanidadade ;
pintura,escultura,arquitectura,etc.

___________________________

2.1. Enumerar algúns dos motivos da
       teodicea.

2.2. Describir algunhas das incoheren-
cias existentes na sociedade ac-
tual e a súa repercusión.

2.3. Define e explica que é “pecado
estrutural “

__________________________  

CCL
CEC
CAA
CD

________

CAA
CSC
CD
CCL
SIEP

_______
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Xesús “Palabra de 
Deus”.

A Igrexa “comunidade 
de salvación.O Credo. 

Bloque  III :

Contexto social,político,
relixioso,etc,da vida de
Xesús e a súa resposta.

O Evanxeo.¿Qué é?

“¿Benaventuranzas vs.
Decálogo?”

Fundamenta a moralida-  
de cristiá.

____________________

Bloque  IV :

Os “Feitos dos Apósto-
los” A vida das  
primeiras comunidades
cristiás.¿Son veraces?

A Igrexa evanxeliza- 
dora e misioneira:
S.Pedro e S.Paulo.
¿Qué facilitó e que 
obs-
taculizó esta tarefa?

3.1. Comprende-lo “mesianismo” como
       promesa de Deus na historia de
       Israel.

3.2. Enraiza-lo mesianismo cos profetas
       do A.T.

3.3. Analiza-lo “Triduo Pascual” como
       salvación de Deus na historia dos
       homes.

3.4. Analiza-la parábola do “Fillo Pródigo”
  

__________________________    

4.1. Sintetiza-los elementos fundamen-
      tais das primeiras comunidades de
      crentes,según os primeiros capítu-
      los dos “Feitos dos Apóstolos”.

4.2. Compara-las primeiras comunida-
       des cá Igrexa actual.

4.3 Explica-la expansión misioneira
cristiá no Imperio Romano. 

CSC
CEC
CAA
CCL
SIEP

_______

                                                                                                                          

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES  2º  E.S.O.

- O  fenómeno  relixioso  e  a  súa  linguaxe . A  búsqueda  de  Deus  e  a  súa
expresión  artística .

- A  experiencia  relixiosa  como  realidade  antropolóxica . O  sentido  da 
transcendencia . As  preguntas  do  home  onde  enraiza  o  relixioso .

- O  mal  e  o  pecado ; a  ruptura  do  home  con  Deus .

- XesúsCristo  noso  mediador . O  valor  das  mediacións .

- A  “Confesión  Pascual “
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- Os  sacramentos , manifestacións  da  graza  de  Deus

- Moral  das  relacións  do  home  con  Deus . Moral  e  ética ,

- A  moral  na  súa  relación  cá  verdade  e  a  autenticidade  persoal  e  a
súa  presenza  nos  “Mass  Media “ .

- O  cristián  e  o  amor : Deus  promete  un  “ mundo  novo “ . O   “ Libro
do  Apocalipse”; xénero  literario , contexto  histórico , significado , intencio –
nalidade  do  autor …                                                                                        
                           
- A  vida  como  proxecto  persoal . A  dignidade  da  persoa .

- A  moralidade  dos  actos  no  cristianismo , xudaísmo , islam , budismo .

                                                                                                                           

TEMARIO  2º  E.S.O.

1.  A  linguaxe  relixiosa

2.  A  práctica  relixiosa ; oración , culto , contemplación , ritos…e  a  súa  reali-
dade   antropolóxica .

3.  As  grandes  relixións  históricas :
          
                                - Principias  características

                                - Marco  xeográfico

                                - Principias  afirmacións ; o  seu  “credo”

4. As  relixións  históricas  e  os  seus  textos  sagrados  fundamentais .  

5. O  cristianismo  ante  as  diversas  relixións  segundo  o  Concilio  Vati –
cano  II

                                                         27



CRITERIOS  DA  AVALIACIÓN  2º  DA  E.S.O.
                                                                                                                          

1. Detecta-los  principias  elementos  que  constituen  o  fenómeno  relixioso
    e  a  súa  expresión  concreta  no  cristianismo , pintura , escultura …

2. Situa-la  vida  de  Xesús  e  a  súa  mensaxe  no  contexto  histórico .

3. A  fe  cristiá  dende  a  morte  e  resurrección  de  Xesús .

4. Enumera-las  características  fundamentais  das  primeiras  comunidades
    “apostólicas” segundo  os  “Feitos  dos  Apóstolos”

TEMPORALIZACIÓN   2º   E.S.O   

                    1ª  avaliación ……….  Bloque  I  - III
                   
                    2ª   …………………..   Bloque  II - III
                   
                    3ª  ……………………  Bloque   III - IV 

CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN   2º   E.S.O

- Preguntas  orais ………………………………..  16 %

- Traballos  na  aula ……………………………..   12%                                          

- Participación ……………………………………   10 %

- Caderno  ó  día …………………………………   8%

- Resolución  de  tarefas  na  aula …………….   16 %
                                                                                                                        
- Limpeza , orden  no  material  de  clase ……..   8%

Total  da  nota …………………………..  70%

Proba  obxectiva  de  coñecementos…  30%
(Exame)
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CÁLCULO  DA  NOTA  DE  CADA  AVALIACIÓN   2º   
E.S.O. 

                 Farase  a  media  das  distintas  notas  da  aula ; participación ,

traballo  na  aula , tarefas  feitas  da  casa …

            Para  aprobar  cada  avaliación  a  media  dos  diferentes  elementos  

terá  que ser  igual  o  superior  ó  5 . 

                 A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións , sempre                       

que  estas  sexan  iguais  ou   superiores  ó  5 .

                 A  recuperación  das  avaliacións  negativas  farase  segundo  sina-

le  o  departamento ; traballos  , recuperación  das  actividades  avaliadas  nega-

tivamente , poñer  ó  día  as  diferentes  actividades …

PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN   2º   E.S.O.

                 Nos  procedementos  de  avaliación  se  terá  en  conta  o  progreso

do  alumnado  no  proceso  de  aprendizaxe  e  a  incorporación  dos  diferen –

tes  coñecementos  das  diversa  materias  para  a  solución  dos  temas

que  se  indiquen . De  xeito  específico  se  terá  en  conta  como  procede –

mentos  de  avaliación :

- Observación  directa  na  aula , ( preguntas  orais , participación  na  aula ,
puntualidade , asistencia , interdiciplinariedade…)

- Caderno  ó  día  ( orden  dos  apuntes , limpeza  na  presentación , leva-lo   
á  aula .)

- Ter  as  diferentes  tarefas  ó  día  e  reflectidas  no  caderno .
                                                                                                                                     - ---         
-Traballos  na  aula  feitos  en  tempo  e  forma  segundo  sinale  o  profesor
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- Entraga-la  caderno ( ou  traballo ) no  prazo  sinalado  de  tempo.

- Expresión  oral ( preguntas  orais , exposicións  na  aula )

- Expresión  escrita ( cadernos , traballos , caligrafía , ortografía )

CONTIDOS , CRITERIOS  DE  
AVALIACIÓN ,ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE
E  COMPETENCIAS  CLAVE .  3º   ESO

Contidos Criterios  de  avaliación Estándares  de  aprendi-
zaxe  avaliables C C

1.A  revelación  de  Deus
na  historia  de  Israel .
A.T  e  N.T.
Escritura , tradición , ma-
xisterio  na  interpreta –
ción  bíblica .

2.O  Xesús  da  historia
e  o  Xesús  da  fe .Diver-
sos  documentos .

3. A  Igrexa ; comunidade
de  en  Cristo  resucitado.

4. A  Igrexa  en  expan-
sión ; Constantino , Teo –
dosio . A  evanxelización
de  Europa .

5. As  primeiras  herexías

6. O  camiño  de  Santia –
go , as  cruzadas , o  mo-
nacato ,  as  ordes  men-
dicantes ,      

1. Coñecer  feitos  clave
na  historia  de  Israel 

2. Coñecer  os  criterios  
clave  da  Igrexa  na  
interpretación  dos  textos
bíblicos . 

3. Describe  o  desenvol –
vemento  da  Igrexa  par-
tindo  dos  Feitos  dos 
Apóstolos  e  a  imaxen
que  teñen  de  Xesús .

1.1 Localiza  feitos  clave
na  historia  de  Israel  no
libro  do  Ésodo .

1.2. Define ; alianza , tes-
tamento  (na  Biblia) , éso-
do .

2.1. Describe-los  elemen-
tos  clave  da  Igrexa  na
interpretación  de  textos
bíblicos .

2.2. Localiza  nos  docu –
mentos  do  C.V. II  o  do-
cumento  que  trata  da  
interpretación  da  Biblia

3.1. Enumera-los  princi-
pais  acontecementos
reflectidos  nos  Feitos
dos  Apóstolos .

3.2. Describe  a  Igrexa  
primitiva  segundo  os
Feitos  dos  Apóstolos .

 

C D

C A A

C C L

C C L

C A A
          

C D

C S Y C

 

_______

C S Y C

C A A 

C C L
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_____________________

4.Comprende-la  situa –
ción  da  Igrexa  primitiva  
no  Imperio  Romano  e  a
súa  posterior  expansión.
.

_____________________

5. Comprende-las  here –
xias  no  desenvolvemento
e  estructuración  do  pen-
lamento  teolóxico  da  
Igrexa  e  a  súa  influencia
no  pensamento  e  histiria
posterior . 

3.3. Describe  ó  Xesús
da  fe  segundo  os  Evan-
xeos  e  compárao  con
outros  documentos  xu-
deos , romanos .  

4.1. Describe  brevemente
as  clases  sociais  no
Imperio  Romano , privile-
xios , dereitos…

4.2. Pescuda  algúns  mo –
tivos  da  espansión  do
cristianismo  e  o  motivo
das  primeiras  persecu –
cións .

_____________________ 
  
4.3. Pescuda  as  expre-
sións  artísticas  máis  co-
múns  da  arte  paleocris –
tiá .

_____________________  

4.4. Compara-las  expre –
sións  artísticas  relixiosas
do  cristianismo  primitivo
cás  expresións  artísticas
relixiosas  de  hoxe .

 
_____________________

5.1. Indaga  que  cues –
tionan  as  primeiras  here-
xías .

5.2. Enumera-las  princi-
pais  ordes  mendicantes
e  como  combaten  as  
herexías .

5.3. Cita  os  estilos  artís-
ticos  do  Camiño  de
Santiago .

C D

C E C

S I E P

------------

         
            

S I E P

C D 

C C L

C A A 

C E C

C S Y C

S I E P

C D

C C L

C E C

C A C

          
C S Y C
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5.4. Escolle  unha  orde
mendicante  e  cita  as
principias  características .

5.5. Cita  os  principias  re-
formadores  relixiosos  es-
pañois  do  século  VIII  ó
XIV .

_____________________  

   

_____

                         

    CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES . 3 E.S.O.

1 . Coñecer  os  momentos  máis  importantes  na  historia  do  pobo  de  Israel :
     Alianza , Lei , Ésodo  

2 . Elementos  de  interpretación  da  revelación : Escritura , Tradición , Ma-    
     xisterio .

3 . As  fontes  xudeas , romanas  e  cristiáns  na  interpretación  dos                
      evanxeos  e  da  figura  de  Xesús .

4 . Orixe  e  expansión  do  cristianismo  primitivo . De  Xerusalén  a
     Roma .

5 . As  persecucións ; de  Nerón  a  Teodosio .

6 . A  expansión  do  cristianismo ; do  século  IV  ó  X . A  evanxelización
     de  Europa .

7 . Os  primeiros  Concilios  e  a  síntese  teolóxica  cristiá .

8 . Os  principias  estilos  artísticos  no  cristianismo , dende  o  século  I 
     ó  XIV ; pintura , arquitectura , orfebrería , escultura…

TEMPORALIZACIÓN   3º   E.S.O .

1ª  Avaliación .
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1. A  revelación  de  Deus  na  historia  de  Israel . A  interpretación  da
    Biblia .

2. O  Xesús  da  historia  e  o  Xesús  da  fe . Diversos  documentos .

4. A  Igrexa  en  expansión . Constantino , Teodosio . A  evanxelización 
    de  Europa .

                                                                                                                          
2ª  Avaliación .

2. O  Xesús  da  historia  e  o  Xesús  da  fe .

6. A evanxelización de Europa . A Igrexa  e  o  cristianismo  medieval .          

3ª  Avaliación

3.  A  Igrexa  comunidade  de  fe

6,  O  Camiño  de  Santiago , as  cruzadas , o  monacato , as  ordes  men-
     mendicantes .

CRITERIOS   AVALIACIÓN   3º E.S.O.

1. Coñece-los  elementos  claves  na  historia  de  Israel .

2. Identifica-los  elementos  “chave “ na  interpretación  da  Palabra  de
    Deus .

3. Situar  históricamente  a  primeira  expansión  do  cristianismo .
                                                                                                                           
4. Explicar  brevemente  o  “ Edicto  de  Milán “ .
                                                                                                                          
5. Explica-los  elementos  que  favorecen  a  expansión  do  cristianismo
    primitivo .

6. Comprender  que  significa  a  evanxelización  de  Europa  para  a
    Igrexa .

7. Coñece-lo  significado  e  importancia  dos  concilios  de  Xerusalén ,
    Éfeso  e  Calcedonia .

8. Coñece-lo  labor  educativo , asistencial , cultural  da  Igrexa , as  ordes
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    mendicantes , as  universidades , a  teoloxía  escolástica .

CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN   3º   DA  E.S.O.

Preguntas  orais ………………………………………. .16 %

Traballos  na  aula ……………………………………. .  8 %

Participación  na  aula ………………………………… 10 %

Caderno  da  materia  ó  día  ………………………….. 4 %

Resolución  de  tarefas  na  aula ………………………16 %

Limpeza , orden …………………………………………. 8 %
                                                                                                                          
                     
                                   Total  da  nota ……………………..62 %

 Proba  obxectiva  de  coñecementos  ……………………38 %
(Exame)

CÁLCULO   DA   NOTA   PARA   CADA   AVALIACIÓN .

                 Farase  a  media  das  distintas  notas  da  aula ; participación,

traballos  na  aula …Esta  media  será  igual  o  maís  de  5  para  aprobar

a  avaliación  respectiva .

                 A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións , sem-

pre  que  ista  nota  sexa  igual  o  superior  ó  5 .

                 A  recuperación  da  avaliación  pendente  farase  segundo

sinale  o  departamento ; traballos , recuperación  das  actividades  avaliadas
                                                                                                                                                    
negativamente , poñer  ó  día  as  diferentes  actividades …
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CONTIDOS , CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN , 
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE AVALIABLES
E  COMPETENCIAS  CLAVE  EN 4º  DA  ESO .

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendi-
zaxe avaliables  

C.C

1.Jesucristo;datos históri-
cos.Análise  bíblico.

2. A fe como resposta 
dende a liberdade; Abra-
ham,Isaías,Xeremías,S.
Paulo…

3. A Igrexa “pobo de 
Deus;jerarquía,minis-
terio..,

4. Dimensión social da 
Igrexa o longo do tem-
po;hospicios,hospitais,
universidades…

5. S. XIX.A Igrexa no 
mundo da educación,
asistencia,sanidade,
novas ordes 
religiosas…

6. A revolución 
industrial
e o xurdimento de 
novos
paradigmas:A teoría da
evolución,o “conflicto” fe
vs. razón,os “mestres 
da
dúbida”…

1.Recoñece-las claves 
fundamentais do cristianis-
mo.

Coñece-lo contexto his-
tórico da vida e doutrina
 de Xesús .

____________________

2.Sintetizar algunhas das
“chamadas” bíblicas.

Descubri-los elementos 
fundamentais dalgunhas
delas. 

___________________________

3.Comprende-los caris-
mas da Igrexa como ser-
vizo á sociedade,

____________________
4.
- Contextualiza-la his-
toria da Igrexa dende o
Renacemento e as mani- 
festacións artísticas,(es-
pecialmente relixiosas).

- Analiza-los séculos XVI 
-XVIII e a resposta da
Igrexa ás novas situa-
cións. 

1.1 Recoñece-las principias fontes
de información sobre Xesús .

1.2 Diferencia-los autores cristiáns
de outros autores non cristiáns.¿En
que se centra cada un deles?

_____________________________ 

2. Coñece-los textos máis funda-
mentais na mensaxe de Xessús;
Benaventuranzas,o »Fillo pródi- go”,o
“mandato do amor”… 

______________________________

3.1 Situa-lo sacramento do “orde” na
estructura de servizo da Igrexa.

3.2 Enumerar distintos ministerios na
Igrexa.

3.3 Diferencia-los ministerios clero-
casi e non clericais.¿Önde reside a
diferencia?. 

______________________________

4.1 Identifica-las manifestacións ar-
tísticas como expresión da fe cristiá.

4.2 Cita-los acontecementos máis
importantes (a nivel relixioso) dos sé-
culos XVI-XVIII.

4.3 Describi-la importancia do Conci-
lio de Trento;o por qué de dito Conci-
lio.

4.4 A reforma da Igrexa en España:
Sta. Teresa de Xesús,S.Xoan de Ávi-
la,a Compañía de Xesús…

CAA
SIEP
CCL
CEC

______

CP
CSC
CAA

______

SIEP
CAA
CCL
CD
CSYC

______

CSYC
CAA 
        

CCC
SIEP
CEC
CD
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____________________
5.
- Saber situa-la acción da
Igrexa no s.XIX nun novo
contexto social,econó-
mico,político,relixioso.

- Citar algunhas actua-
cións das novas ordes re-
lixiosas da época.

______________________________

5.1 Enumerar algunhas das novas 
ordes religiosas da época e a que se
dedican.

5.2 Explicar por qué xurden e os fun-
dadores.

______

CAA
CD
CCL
SIEP

6.Analiza-la cuestión da
relación Fe-Razón no 
novo contexto científico,
cultural,filosófico de 
hoxe. 

6.1 Explica-los Concilios C.V.I e C.V,II.
O por qué de cada un deles.

6.2 Explixca-lo significado de “Igrexa
pobo de Deus”.

6.3 ¿Qué significa “Nova evangeliza-
ción? 

CSYC
CD
CCL
SIEP
CEC
CAA

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES  4º  ESO .

1, A  presenza  da  Igrexa  e  a  súa  realización  ó  longo  dos  seculos.

2. O  final  do  paganismo  e  expansión  do  cristianismo  no  I.R. Cons –
    tantino  e  o  “Edicto  de  Milán” . S. Xerónimo  e  S. Agustín . Os
    Concilios  de  Éfeso  e  Calcedonia . A  patrística.

3. A  evanxelización  de  Europa . S. Bieito  e  o  monacato  en  Occiden-
    te. Mahoma  e  o  “mesianismo  islámico”  e  as  disputas  iconoclastas .

4. As  basílicas  visigodas  e  románicas ; escultura  e  pintura .

5. As  cruzadas , as  ordes  militares . Os  “Santos  Lugares “.

6. A  reforma  do  monacato ; Cluny  e  S.  Bernardo . As  ordes  mendi –
    Cantes , S. Francisco  de  Asís  e  Sto.  Domingo  de  Guzman .
    As  catedrais  góticas ; vidreiras , pintura , escultura . O  canto  gre –
    goriano .
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7. O  cristianismo  no  Renacemento  e  no  Barroco , as  universidades;
    Duns  Scoto , S. Anselmo , Sto. Tomé . Grandes  santos  e  místicos
    españois; Sta  Teresa  de  Xesús , S. Xoan  da  Cruz . S. Inacio…
    Novas  ordes  relixiosas . A  literatura  mística .
                                                                                                                         

8. A  Igrexa  no  mundo  contemporáneo . O  conflicto  fe – razón . As
    novas  ordes  relixiosas  pioneiras  na  educación , sanidade , asis –
    cia  social . A  música  relixiosa  actual . O  C.V. II . Modernidade  e
    renovación  interior  na  Igrexa  contemporánea .

TEMARIO   4º   ESO.

1. As  orixes  da  Igrexa . As  primeiras  comunidades .

2. A  expansión  do  cristianismo.

3. A  evanxelización  na  Idade  Media.

4. O  Renacemento . A  reforma  protestante  e  a  reforma  católica

5. As  manifestacións  artísticas ; pintura , literatura , escultura…

6. O  cristianismo  en  Galicia ; a  relixiiosidade  popular , o  monacato , o                  
    Camiño  de  Santiago 

7. A  Igrexa  no  mundo  contemporáneo  e  os  novos  retos;secularización,
   ateísmo, cientifismo , novas  tecnoloxías                                                         

                                                                                                                      

CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   4º   E.S.O.

1.Coñercer  o  por  qué  das  primeiras  persecucións  e  a  expansión  
do  cristianismo .

2.Explicar  razoadamente  a  situación  da  Igrexa  no  Renacemento  e
a  reforma  protestante,a reforma  católica  e  as  súas  consecuencias
na  historia  de  Europa  e  do  cristianismo  europeo .
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3.Identifica-las  manifestacións  artísticas  como  expresión  de  fe;litera-
tura,arquitectura,pintura,escultura,música…

4.Explica-lo  monacato  en  Galicia;función,importancia…

5.Explica-lo  sentido  das  peregrinacións,especialmente  no  camiño de
Santiago,a  súa  importancia  relixiosa,cultural,artística,política,económica…

TEMPORALIZACIÓN   4º   E.S.O.    

1ª  Avaliación…………….   1-2-5

2ª  Avaliación…………….   3-5-6

3ª  Avaliación…………….   4-7-5
                                                                                                                         

CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN   4º   E.S.O .

-Preguntas  orais……………………..16%

-Traballos  na  aula…………………..8%

-Participación  na  aula………………10%

-Resolución  de  tarefas  na  aula…..16%

-Asistencia á  aula……………………4%

-Limpeza,orde,etc.  …………………. 8%                                                                                    
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Total  da  nota……………………………………………..62%

Proba  obxectiva  de  coñecementos………………… ..38%
(Exame)

CÁLCULO   DA   NOTA   PARA   CADA   AVLIACIÓN   4º
E.S.O.

                 Para  aprobar  cada  avaliación,farase  a  media  das  distintas

notas  da  aula;participación, traballos  ,resolución  de  cuestións  na  aula…,

dita  nota  terá  que  ser  5  ou  máis .

                 A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións,sempre

que  istas  notas  sexan  igual  ou  superior  ó  5.A  recuperación  das  ava-

liacións  pendentes  farase  segundo  indique  o  departamento;traballos, recu-

peración  das  actividades  avaliadas  negativamente, poñer  ó  día  as

diferentes  actividades…

                 Se  houbese  dúas  avaliacións  negativas , faríase  un  exame

final.

                                                                                                                         

PROCEDEMENTOS   DE   AVALIACIÓN   NA   
E.S.O .
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                 Nos  procedementos  de  avaliación  terase  en  conta  o  progreso

do  alumnado  no  proceso  de  aprendizaxe  e  a  incorporación  dos  diferen-

tes coñecementos  das  diversas  materias  para  a  resolución  das  cues-

tións  que  se  lles  propoña.De  xeito  específico  se  terá  en  conta:

1.Observación  directa  na  aula,(preguntas  orais,participación  na  aula,
puntualidae,asistencia…).

2.Caderno  ó  día(orde  do  apuntes,limpeza  na  presentación…)

3.Ter  as  diferentes  tarefas  ó  día  e  reflectidas  no  caderno.

4.Traballos  na  aula  feitos  en  tempo  e  forma  segundo  se  indique.

5.Entrega-lo  caderno,ou  traballo,no  prazo  sinalado.
                                                                                                                                                    
6.Expresión  oral;pregunatas  na  aula,exposicións  orais…

7.Expresión  escrita;ortografía,caligrafía,limpeza,orde…

AVALIACIÓN   INICIAL   DA   ESO.

                 Na  avaliación  inicial  da  ESO, teranse  en  conta  os  seguin-

tes  elementos , dependendo  do  curso:

1.Nivel  teórico  que  tería  que  ter  e  nivel  real.

2.Aplicación  dos  seus  coñecementos  a  resolución  de  cuestións.

3.Expresión  oral

4.Expresión  escrita.

5.Capacidade  comprensiva.
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6.Capacidade  lectora

7.Capacidade  de  síntese

8.Interdisciplinariedade.

ALUMNADO   CÁ   MATERIA   DE   RELIXIÓN   
PENDENTE  (E.S.O.)

                                                                                   
                 O  alumnado  que  pasara  de  curso  cá  materia  de  relixión
  
pendente,realizará  unha  serie  de  actividades  que  o  departamento  de

Relixión  e  Moral  Católica  sinale  para  cada  avaliación . Asemade  cós

cadernos  que  recollerán  as  diferentes  actividades  que  o  alumnado

terá  que  completar,(1  por  avaliación),tamén  terá  que  facer  un  exame

cós  contidos  que  se  sinalen. Ademais  haberá  un  exame  final .

                 Na  nota  terase  en  conta:

1.Presentación  do  caderno  no  prazo  sinalado……………...5%

2.Realización  correcta  das  actividades  propostas ………..10%
                                                                                                                             
3.Expresión  escrita;ortografía,caligrafía,limpeza,orde……….5%
                                                                                                                      
4.Síntese  dos  temas  sinalados  en  cada  avaliación……..15%

5.Resolución  dos  vocabularios  propostos …………………...5%

6.Traballo  monográfico  por  avaliación……………………….10%

  Total……………………………………………..50%
  
  Exame…………………………………………...50%
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ALUMNADO   REPETIDOR   NA   ESO.

                 O  alumnado  repetidor  na  ESO  realizará  unha  serie  de

actividades  de  reforzo  só  naqueles  aspectos  avaliados  negativamen-

te  no  curso  anterior,de  xeito  que  poida  comprender  e  asimilar  mellor

ditos  coñecementos  e  integra-los  no  conxunto  da  materia  de  xeito

significativo.Estas  actividades  de  reforzo  e  comprensión  se  axeitarán

ó  nivel  do  alumno  e  do  curso  que  curse .As  partes  nas  que  o  alum-

nado  fora  avaliado  positivamente  serán  ampliadas  cás  actividades  de

profundización  e  ampliación  de  coñecementos,podendo  incluir  ma-

teria  do  seguinte  curso.Dita  ampliación  de  coñecementos  farase

mediante  cadernos  que  terá  que  traballar  o  outras  actividades  que

se  sinalen  polo  departamento .
                                                                                                                                   

BACHARELATO.

OBXECTIVOS   XERAIS   DE   ETAPA .

1.Recoñece-la importancia  e  universalidade  do  feito  relixioso  nas  
diferentes  culturas,con  especial  fincapé  na  importancia  e  significado
do  cristianismo  na  cultura  actual.

2.Facer  unha  síntese  razoada  da  fe  cristiá

3.Descubri-la  dignidade  do  ser  humano,o  valor  da  vida,o  sentido
transcendente  do  home  plenificado  en  Cristo;Deus  e  Home.
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4.Profundizar  na  relación  fe-cultura.  

5.Coñece-la  Doutrina  Social  da  Igrexa  Católica  para  analizar  e
interpreta-la  realidade  socio-cultural,económica,política…,do  mundo
contemporáneo.

6.Valora-la  dimensión  ética  do  home  a  luz  da  mensaxe  cristiá,para
participar  de  xeito  activo  e  responsable  na  vida  e  na  transformación
social.

7.Descubri-los  valores  do  cristianismo  e  das  distintas  relixións  e
compara-los  cós  humanismos  contemporáneos.

8.Desenvolve-lo  coñecemento,a  sensibilidade  e  o  gusto  perante  as
manifestacións  da  arte  relixiosa  que  enriquece  a  arte  universal .

9.Adquirir  unha  actitude  de  respecto,valoración  e  diálogo  cás  diversas
culturas,mentalidades  e  cosmovisións  para  lograr  unha  convivencia
social,en  paz  e  colaboración  real  e  efectiva.

TEMARIO   1º   BAC.

1.A  Igrexa  do  século  XV ó  XVIII

2.Século  XIX:Revolución  industrial,cientifismo,ateísmo,teoría  da  evo-
lución.¿Cal  é  a  visión  da  Igrexa  da  época  e  cómo  lle  afecta?

3.Crise  relixiosa;do  CV I  ó  CV II.

4.CV II,a  Igrexa  e  o  “aggiornamento”.

5.Séculos  XIX-XX;atísmo,agnosticismo,liberalismo…A  visión  crente  do
home.

6.A  fe  cristiá  e  os  novos  retos;novas  “sensibilidades”;laicismo,cónsu-
mismo,novas  tecnoloxías,bioética…
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TEMPORALIZACIÓN   1º   BAC.

1ª  avaliación…………………………….  1-2-5

2ª  avaliación…………………………….  3-4-6

3ª  avaliación…………………………….  5-6.

1º  E  2º  BAC.

CONTIDOS  COMÚNS  PARA  ÁMBOLOS  DOUS  
CURSOS

1.Humanismos  crentes  e  non  crentes.A  cosmovisión  que  teñen  
do  home .

2.Os  grandes  pensadores cristiáns  dos  séculos  XIX-XX

3.A  “cuestión  relixiosa”  na  actualidade;o  ecumenismo.

4.Principios  e  fundamentos  da  doutrina  social  da  Igrexa.As  “Encícli-
cas  sociais”.

5.Igrexa  e  sociedade  actual;política  e  relixión,liberdade  relixiosa,to-
lerancia  e  pluralismo.

6.Ética  pública  e  ética  privada.

7.Moral  e  ética  cristiá  no  mundo  de  hoxe

8.Cuestións  morais  na  actualidade  e  a  resposta  cristiá.
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TEMARIO  2º  BAC

1.Os  séculos  XIX-XX;a  “revolución”  científica,relixiosa,social…

2.O  cristianismo  e  as  novas  realidades  emerxentes.

3.Os  novos  logros  científicos  e  o  reto  moral  cristián

4.A  relixión  no  mundo  de  hoxe;novas  formas  de  relixiosidade

5.A  resposta  da  Igrexa  ante  os  novos  retos;o  maxisterio  da  Igrexa.

                                                                                                                         
                                                                                                                      

TEMPORALIZACIÓN   2º   BAC.

1ª  avaliación……………………. 1-3

2ª  avaliación……………………  2-5

3ª  avaliación……………………  4

CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   COMÚNS   PARA   1º   
E   2º   BAC.

1.Describir  brevemente  a  cosmovisión  cristiá  e  compara-la  con  outras
cosmovisións.

2.Analiza-lo  por  qué  da  crise  relixiosa  actual.

3.Enumerar  e  interpretar  diferentes  aspectos    das  “pseudorrelixións”
na  actualidade.

4.Comprende-los  postulados  dos  “mestres  da  dúbida”  respecto  ó

                                                         45



feito  relixioso.

5.Coñece-los  principais  pensadores  cristiáns  do  século  XX

6.A  resposta  da  Igrexa  do  século  XIX  ós  novos  problemas  que
xorden.  

7.Coñece-los  pensadores  franceses  do  “humanismo  cristián”.

8.Profundizar  no  significado  de  “ser  salvados  en  Cristo”

9.Recoñecer  novas  expresións  da  fe  cristiá  na  actualidade

10.Descubri-la  fe  cristiá  nas  novas  expresións  artísticas

11.Comprender  que  a  moral  cristiá  non  é  só  un  conxunto
de  esixencias.

12.Valora-lo  diálogo  fe-cultura  como  mútuo  enriquecemento.

CRITERIOS   COMÚNS  DE   CUALIFICACIÓN   PARA   
1º   E   2º   BAC.       
  
1.Preguntas  orais  na  aula …………………………………….10%

2.Participación  na  aula………………………………………….10%                                            
                       
3.Resolución  de  cuestiósn  na  aula…………………………..10%

4.Exposición  de  traballos  na  aula…………………………….30%

5.Expresión  oral…………………………………………………..10%

6.Exposición  esquemas,resumos……………………………….10%

7.Interdisciplinariedade  cás  materias  do  curriculo…………..10%

10.Apuntamentos  ó  día…………………………………………..10%

             Total………………………………………………….. 100%
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CÁLCULO   DA   NOTA   PARA   CADA   AVALIACIÓN.
(1º e 2º  BAC)

                 Se  fará  a  media  das  distintas  notas  da  aula;asistencia,

participación,resumos…

          
       A  nota final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións,

para  acadar  o  aprobado  ditas  notas  han  de  ser  igual  o  máis  do

5.O  alumnado  con  avaliacións  pendentes  que  non  acade  a  media

para  a  nota  final  da  materia,fará  un  exame  final .

                 A  recuperación  da  avaliación  farase  segundo  sinale  o

departamento;recuperación  das  actividades  avaliadas  negativamente,

exposición  dun  traballo  relacionado  có  temario  de  dita  avaliación…

COÑECEMENTOS   PREVIOS   NO   BAC.

                 Os  coñecementos  previos  se  acreditarán  na  realización

dunha  proba  obxectiva,na  que  terán  que  amosar  os  conceptos  aca-

dados  nos  cursos  anteriores.Dita  proba  poderá  ser  un  exame,aná-        

lise  dun  texto ,a  súa  contextualización ,analiza-las  ideas  máis  importan-

tes  e  desenvolve-los .Sintetizar  unha  serie  de  textos  e  desenvolve-los  

de  xeito  crítico  aplicando  os  coñecementos  acadados;relixiosos,his-
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tóricos,lingüísticos,sociais,culturais…

MATERIAS   PENDENTES   NO   BAC  ( 1º  E  2º).
                                 

      O  alumnado  do  BAC  cá  materia  pendente  de  relixión  cató-

lica  realizará  as  diferentes  tarefas  que  sinale  o  departamento  de  Re-

lixión  católica  para  aprobar  dita  materia.Os  traballos  que  se  sinalen

terán  que  ser  entregados  no  prazo  sinalado  para  a  súa  corrección.

Unha  vez  correxidos  serán  devoltos  ó  alumnado  para  a  súa  exposi-

ción  e  avaliación.As  partes aprobadas,tanto  da  avaliación  como  do

curso  serán  respectadas.

             
 
               Os  criterios  a  ter  en  conta  serán:

1.Elaboración  do  traballo…………………………..5%

2.Exposición…………………………………………15%

3.Aplicación  da  interdiscplinariedade……………10%

4.Orixinalidade  do  traballo,(non repetitivo)  …….10%

5.Entrega  en  prazo………………………………….5%

6.Nivel  vocabulario  empregado…………………..15%

7.Expresión  oral……………………………………..10%

                    Total…………………………….65%
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                    Exame…………………………. 35%
 
(O  exame  farase  sobre  o  traballo  realizado  e  exposto.)                        

                                                                                                                                                    
   
   

CONTIDOS   MÍNIMOS  ESIXIBLES   PARA   ESO 
E   BAC.

1.Capacidade  de  interpreta-la  realidade  empregando  distintas  linguaxes,
tanto  do  ámbito  da  experiencia  como  da  representación  simbólica.

2.Capacidade  de  comprensión  e  de  expresión  das  narracións  de
sentido  relixioso  que  teñen  relevancia  na  nosa  cultura.

3.Capacidade  de  utilización  autónoma  e  crítica das  fontes  de  informa-
ción,contribuindo,dende  a  pluralidade de  conviccións,a  fundamentación
dos  códigos  éticos  da  sociedade.

4.Capacidade  de  dar  razón  da  “esperanza  cristiá!.

5.Capacidade  de  explica-lo  “por  qué”  da  ética  persoal

6.Coñece-los  textos  fundamentais  da  fe  católica,que  veñen  se-lo
núcleo  esencial  da  mensaxe  cristiá,para  comprender  e  expresar
axeitadamente  o  vocabulario  e  ás  afirmacións  da  fe  cristiá.

7.Coñece-lo  significado  dos  signos  e  símbolos  relixiosos  máis  re-
levantes,con  especial  atención  ós  sacramentos  e  as  prácticas  máis
influentes  do  seu  arredor.

8.Acceder  ás  interpretacións  que  o  cristianismo  e  outras  relixións
dan  sobre  a  condición  humana  fundamental  e  sobre  o  sentido  do
transcendente,a  través  dalgunhas  preguntas  que  inquietan  dende
sempre  ó  ser  humano.

9.Aplioca-los  principios  da  moral  cristiá  ós  hábitos  sociais  relacio-
nados  cá  saúde,o consumo  e  o  medio  ambente  para  unha  valora-
ción  crítica.

10.Descubri-lo  fondo  significado  cristián  da  tolerancia,participación,
responsabilidade  e  solidariedade .Aplica-los  a  situacións  sociais
habituais;traballo,ocio,familia…
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11.Iniciarse  na  formación  dunha  conciencia  moral  con  sentido  crí-
tico  e  de  auténtica  liberdade  persoal  ante  as  realidades  sociais,
económicas,políticas  do  seu  entorno.   
     

METODOLOXÍA.

                 A  metodoloxía  intentará  ser  activa.Imbricar  ó  alumnado  no

desenvolvemento  da  materia  e  a  súa  explicación  e  comprensión  na
                                                                                                                             
aula.O  alumnado  reflectirá  os  diversos  temas  nos  seus  cadernos .                                  

 
                 Tamén  desenvolverase  a  transversalidade  e  a  interdiscipli-

nariedade  para  fomentar  o  pensamento  e  discurso  crítico.Un  xeito

de  lograr  isto  é  a  presentación,por  parte  do  alumnado,de  mapas

conceptuais,resumos,esquemas…,para  explica-los  na  aula.

MATERIAIS   E   RERCURSOS   DIDÁCTICOS.

                 Os  materiais  serán  de  dous  tipos;os  que  proporcione  o

profesor,xa  que  non  hai  libro  de  texto,e  os  que  desenvolva  o  alum-

nado,ben  sexa  a  nivel  persoal  o  en  traballo  grupal.O  material  po-
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derá  ser  apuntamentos,fotocopias,artigos  de  revistas…

TEMAS   TRANSVERSAIS.

                 Nos  temas  transversais  destácase  o  aprecio  polo  propio

e  o  respecto  polos  demais  e  as  súas  opcións  e  concepcións  per-

soais,culturais,éticas…Favorecendo  o  diálogo  e  a  participación,desen-

volvendo  a  tolerancia  e  hábitos  de  vida  saudable.O  coidado  do  medio

ambente  como  tarefa  ética,a  solidariedade  como  resposta  os  proble-

mas  de  hoxe,o  diálogo  como  ferramenta  para  acercarse  ó  outro,o

que  é  diferente ,son  elementos  básicos  a  ter  en  conta. 
   

                                                                                                       

                                                                                                                                                    
    

ATENCIÓN   A   DIVERSIDADE.

O principio  de  “diversidade”  é  un  factor  determinante  na  prác-

tica  educativa.Son  múltiples  os  factores  que  inciden  neste  principio,e

algúns  deles  poden  ser:

1.Capacidade  para  aprender.

                 Capacidade  para  aprender  non  é  o  mesmo  que  a  capacidade

Intelectual,que  mira  máis  ós  contidos.A  capacidade  para  aprender  pode

estar  dificultada  por  moitos  e  múltiples  factores;desmotivación,aprendizaxe
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non  significativo,desnivel  de  coñecementos  cós  compañeiros  do  grupo

que  tradúcese  en  “inoperancia” a  tódolos  niveis;o  alumno  “négase  a

facer”  para  non  quedar  en  evidencia…

2.Motivación.

                 Depende  de  varios  factores,entre  eles  o  historial  de  éxitos

e  fracasos  do  alumno,utilidade  o  non  funcionalidade  dos  coñecemen-

tos  que  ten  que  adquirir;¿para  qué  sirve  isto?,etc.

3.Xeitos  de aprendizaxe.

                 O  alumno  ten  distintos  xeitos  de  aprender;impulsivo,analítico,

reflexivo,distintas  capacidades  e  distintos  intereses  para  manter  a 

atención  na  aula,nas  tarerfas  a  realizar…

4.Intereses.

                 Que  é  lo  máis  importante  para  o  alumno.Segundo  iso

orientará  as  súas  capacidades.Tamén  pódese  dar  falta  de  interés.

                 Para  respostar  a  todo  isto  non  hai  unha  única  propos-

ta.Primeiro  haberá  que  recoñecer  o  problema  ou  problemas  que  afec-
                                                                                                                                                    
tan  ó  alumno .Para  isto  será  importante  a  colaboración  e  as  propos-

tas  do  gabinete  psicopedegóxico  do  centro , que  terá  que  orientar  ó

profesorado  na  búsqueda  de  posibles  solucións,en  colaboración  có

titor  e  a  familia.
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                 Algunhas  solucións  poderían  vir  da  aplicación  de:

1.Metodoloxías  diversas.             

                 Ter  en  conta  as  características  concretas  dos  alumnos  e

os  distintos  niveis  que  poidan  ter.

2.Propostas  de  actividades  diferenciadas.

                 Determinar  que  é  o  máis  importante  de  cada  tema  e  pro-

por  actividades  axeitadas  a  cada  esixencia  de  aprendizaxe.

3.Materiais  didácticos  non  homoxéneos.

                 Os  materiais  deben  ofrecer  unha  gama  amplia  de  activida-

des  didácticas  adaptadas  ós  diferentes  graos  de  aprendizaxe.

4.Organización  de  grupos  de  traballo  flexible  no  seo  da  aula

5.Ritmo  flexible  na  introducción  de  contidos,tendo  en  conta  o  grao

de  dificultade.          

INTEGRACIÓN   DAS   TIC. 

                 Perante  o  fenómeno  de  aplicación  de  novas  tecnoloxías  á

vida  cotiá,o  alumno  debe  coñece-lo  alcance  do  uso  de  estos  instru-

mentos  para  facilita-la  aprendizaxe  e  intercomunicación  dunha  rede  cada

vez  máis  global  pero,que  tamen  leva  perigos,si  non  se  usa  de  xeito                    

crítico  e  axeitado  ás  necesidades  reais.
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                 Se  usarán  os  recursos  tecnolóxicos  do  centro  para  acadar
 

máis  información  de  xeito  responsable,ensinándolle  ó  alumnado,entre

outros  aspectos ,que  os  recursos  do  centro  son  recursos  públicos  e  

non  son  para  cuestións  persoais,senon  que  teñen  unha  finalidade  di-

dáctica  de  obtención  e  tratamento  da  información.

PROXECTO   LECTOR.
                 

      O  fomento  da  lectura,a  expresión  oral  e  escrita,o  uso  da 

Información  e  a  comunicación  son  obxecto  de  ensinanza-aprendizaxe.

Se  pretende  motiva-lo  interés  pola  lectura,a  nival  de  aula,de  materia,

de  centro  educativo,en  tempo  de  lecer…De  todo  tipo  de  publicacións

que  axuden  a  madurar  como  persoas  e  ó  mesmo  tempo  aproximen

ó  alumnado  á  realidade  global  na  que  vivimos.Se  pretende  estimula-lo

gusto  pola  lectura,reflexión  e  comentarios  de  texto  literarios  e  ecle-

siais  de  diferentes  épocas,autores  e  posicionamentos  pescudando  no

fondo  das  ideas  e  no  quedarse  nos  típicos  tópicos.

                 Que  o  alumno  valore-la  relixión  como  elemento  con  dimen-

sión  socio-cultural  e  como  instrumento  de  transmisión  e  creación  cul-

tural,intelectual…Que  valore  de  xeito  crítico  as  mensaxes  que  trans-

miten  os  medios  de  comunicación  social,a  publicidade  etc.Valorando

a  dignidade  da  persoa .
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PLAN   DE   CONVIVENCIA.

                 Dende  a  materia  de  relixión  e  moral  católica  se  pretende

favorecer  a  convivencia  no  centro  dende  a  educación  en  valores  como

o  respecto,a  tolerancia,o  diálogo,o  exercicio  de  dereitos e  deberes  que
 
favorezcan  e  axuden  á  convivencia.O  exercicio  da  democrácia  como

unha  tarefa  que  abrangue  ós  demais  cós  seus  dereitos  e  obrigas.

Descubri-la  diversidade  de  opcións  e  opinións  como  elemento  enrique-  

cedor  da  vida  das  persoas , a  resolución  de  conflictos  dende  o  

diálogo  e  a  non  imposición  das  propias  opinións  pola  violencia,o  in-

sulto…

ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS   E  
EXTRAESCOLARES

                 No  presente  ano  académico  tódolos  cursos  teñen  1

hora  da  materia  de  relixión.Considero  que  non  é  o  máis  axeitado,

para  intentar  cumplir  a  programación,a  realización  de  actividades

complementarias  e  extraescolares.
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MEMORIA   DO   CURSO   2018-19 

                 A  nivel  académico  se  cambiarán  algúns  estándares  de

 aprendizaxe . Respecto  ás  medidas  a  tomar  na  programación  e

respecto  ó  alumnado  que  non  traballou,faltó  a  clase ,despois  de

falar  con  eles  e  cós  titores,intentar  motiva-los ,non  sei  que  máis
                                                                                                                        
pódese  facer . Respecto-lo  comportamento  da  maioría  do  alumnado

non  hai  nada  que  dicir. Sinalar  que  no  presente  curso  o  titular

estivo  de  baixa  médica  dende  finais  de  Xaneiro  a  finais  de  Marzo. Dende

ese  momento  atendeu  a  materia  unha  sustituta  enviada  pola  consellería

de  educación .                                                                                                                           

AUTOAVALIACIÓN   DA   PROGRAMACIÓN

                 Dita  autoavaliación  farase  tendo  en  conta  os  distintos  obxec-

tivos  acadados  nos  diferente  apartados.Reflectirase  na  memoria  anual .     

Os  obxectivos  non  acadados  serán  analizados  e  modificados  ou  

adaptados  para  intentar  acadarlos .
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DEPARTAMENTO   DE   RELIXIÓN   (I.E.S. PEDRA  DA  AUGA )

RESUMEN

CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  EN  1º  DA  ESO.

1. Descubri-lo  feito  relixioso  desde  o  punto  de  vista  do  mito ; intencio-
    nalidade , orixe , inclusión  nas  relixións  monoteístas …

2. Descubri.la  orixinalidade  dos  diferentes  mitos  creacionais .

3. Situa-lo  monoteísmo  na  historia  das  relixións .

4. Sinalar  algunhas  das  aportacións  e  diferenzas  das  relixións  mono –
    teístas  e  politeístas .

5. Situa-la  historia  de  Israel  como  manifestación  de  Deus  e  o  papel
    dos  profetas  do  A.T.

6. Enumera-los  aspectos  máis  fundamentais  da  mensaxe  de  Xesús.

7. Explica-los  sacramentos  da  Igrexa  Católica  como  accións  salvíficas
    de  Deus . 

CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN   1º   E.S.O. 

Preguntas  orais  na  aula …………………………………... 16 %

Traballos  na  aula …………………………………………..  ..8%

Participación  na  aula ………………………………………..  7 %

Caderno  ó  día ………………………………………………..  7 %

Resolución  de  tarefas  na  aula …………………………...  16 %

Limpeza , orden , ortografía , caligrafía , …………………. .  8%

Total  da  nota …………………………………..  62 % 
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Probas  obxectivas  de  coñecementos………   38%
(Exames)

CÁLCULO  DA  NOTA  PARA  CADA  AVALIACIÓN  1º   E.S.O.                    

                Farase  a  media  das  distintas  notas  do  alumnado . O  aprobado

será  a  partir  do  5 . A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  tres  avalia –

cións  . O  aprobado  será  a  partir  do  5 . Haberá  un  exame  final  para

aqueles  alumnos  con  algunha  avaliación  negativa  que  non  acaden  ó  5. 

                 A  recuperación  das  avaliación  con  nota  negativa , farase  

segundo  indique  o  departamento : traballos  específicos ; poñer  ó  día  as

actividades  avaliadas  negativamente , un  examen …Antes  da  avaliación

trimestral .

PROCEDEMENTOS  DA  AVALIACIÓN   1º   E.S.O.  

                 Nos  procedementos  da  avaliación  terase  en  conta  o  progreso

do  alumnado  no  proceso  de  aprendizaxe  e  a  incorporación  dos  diferen-

te  coñecementos  das  diversas  materias  para  a  resolución  dos  
                                                                                                                     
problemas  que  se  propoñan  na  aula . De  xeito  específico  terase  en

conta   como  procedementos  da  avliación :

- Observación  directa na  aula ( preguntas  orais , participación  na  aula ,

puntualidade , asistencia , comportamento …)

- Caderno  ó  día ( orden  dos  apuntes , limpeza  na  presentación , leva-lo

á  aula …)

- Ter  as  diferentes  tarefas  ó  día  reflectidas  no  caderno

- Traballos  na  aula feitos  en  tempo  e  forma  segundo  sinale  o  profesor
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- Entrega-lo  caderno  ( ou  traballo ) no  prazo  sinalado

- Expresión  oral ; preguntas  orais , exposición  na  aula , participación…

- Expresión  escrita (caderno , caligrafía , ortografía , limpeza , orden…)

CRITERIOS  DA  AVALIACIÓN  2º  DA  E.S.O.
                                                                                                                          
1. Detecta-los  principias  elementos  que  constituen  o  fenómeno  relixioso
    e  a  súa  expresión  concreta  no  cristianismo , pintura , escultura …

2. Situa-la  vida  de  Xesús  e  a  súa  mensaxe  no  contexto  histórico .

3. A  fe  cristiá  dende  a  morte  e  resurrección  de  Xesús .

4. Enumera-las  características  fundamentais  das  primeiras  comunidades
    “apostólicas” segundo  os  “Feitos  dos  Apóstolos”

CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN   2º   E.S.O
- Preguntas  orais ………………………………..  16 %

- Traballos  na  aula ……………………………..   12%                                          

- Participación ……………………………………   10 %

- Caderno  ó  día …………………………………   8%

- Resolución  de  tarefas  na  aula …………….   16 %
                                                                                                                        
- Limpeza , orden  no  material  de  clase ……..   8%

Total  da  nota …………………………..  70%

Proba  obxectiva  de  coñecementos…  30%
(Exame)

                                                         59



CÁLCULO  DA  NOTA  DE  CADA  AVALIACIÓN   2º   
E.S.O. 

                 Farase  a  media  das  distintas  notas  da  aula ; participación ,

traballo  na  aula , tarefas  feitas  da  casa …

            Para  aprobar  cada  avaliación  a  media  dos  diferentes  elementos  

terá  que ser  igual  o  superior  ó  5 . 

                 A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións , sempre                       

que  estas  sexan  iguais  ou   superiores  ó  5 .

                 A  recuperación  das  avaliacións  negativas  farase  segundo  sina-

le  o  departamento ; traballos  , recuperación  das  actividades  avaliadas  nega-

tivamente , poñer  ó  día  as  diferentes  actividades …Será  antes  da  avaliación

trimestral .

PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN   2º   E.S.O.

                 Nos  procedementos  de  avaliación  se  terá  en  conta  o  progreso

do  alumnado  no  proceso  de  aprendizaxe  e  a  incorporación  dos  diferen –

tes  coñecementos  das  diversa  materias  para  a  solución  dos  temas

que  se  indiquen . De  xeito  específico  se  terá  en  conta  como  procede –

mentos  de  avaliación :

- Observación  directa  na  aula , ( preguntas  orais , participación  na  aula ,
puntualidade , asistencia , interdiciplinariedade…)

- Caderno  ó  día  ( orden  dos  apuntes , limpeza  na  presentación , leva-lo   
á  aula .)

- Ter  as  diferentes  tarefas  ó  día  e  reflectidas  no  caderno .
                                                                                                                                     - ---         
-Traballos  na  aula  feitos  en  tempo  e  forma  segundo  sinale  o  profesor
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- Entraga-la  caderno ( ou  traballo ) no  prazo  sinalado  de  tempo.

- Expresión  oral ( preguntas  orais , exposicións  na  aula )

- Expresión  escrita ( cadernos , traballos , caligrafía , ortografía )

                                                                                                                

CRITERIOS   AVALIACIÓN   3º E.S.O.

1. Coñece-los  elementos  claves  na  historia  de  Israel .

2. Identifica-los  elementos  “chave “ na  interpretación  da  Palabra  de
    Deus .

3. Situar  históricamente  a  primeira  expansión  do  cristianismo .
                                                                                                                           
4. Explicar  brevemente  o  “ Edicto  de  Milán “ .
                                                                                                                          
5. Explica-los  elementos  que  favorecen  a  expansión  do  cristianismo
    primitivo .

6. Comprender  que  significa  a  evanxelización  de  Europa  para  a
    Igrexa .

7. Coñece-lo  significado  e  importancia  dos  concilios  de  Xerusalén ,
    Éfeso  e  Calcedonia .

8. Coñece-lo  labor  educativo , asistencial , cultural  da  Igrexa , as  ordes
    mendicantes , as  universidades , a  teoloxía  escolástica .

CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN   3º   DA  E.S.O.

Preguntas  orais ………………………………………. .16 %

Traballos  na  aula …………………………………….  12 %

Participación  na  aula ………………………………… 10 %

Caderno  da  materia  ó  día  ………………………….. 8 %

Resolución  de  tarefas  na  aula ……………………….16 %
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Limpeza , orden …………………………………………. 8 %
                                                                                                                          
                     
                                   Total  da  nota ……………………..68 %

 Proba  obxectiva  de  coñecementos  ……………………32 %
(Exame)

CÁLCULO   DA   NOTA   PARA   CADA   AVALIACIÓN .

                 Farase  a  media  das  distintas  notas  da  aula ; participación,

traballos  na  aula …Esta  media  será  igual  o  maís  de  5  para  aprobar

a  avaliación  respectiva .

                 A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións , sem-

pre  que  ista  nota  sexa  igual  o  superior  ó  5 .

                 A  recuperación  da  avaliación  pendente  farase  segundo

sinale  o  departamento ; traballos , recuperación  das  actividades  avaliadas
                                                                                                                                                    
negativamente , poñer  ó  día  as  diferentes  actividades …Farase  antes  da

xuntanza  da  avaliación  trimestral .

                                                                                                                                  
CRITERIOS  DE   AVALIACIÓN   4º   E.S.O.

1.Coñercer  o  por  qué  das  primeiras  persecucións  e  a  expansión  
do  cristianismo .

2.Explicar  razoadamente  a  situación  da  Igrexa  no  Renacemento  e
a  reforma  protestante,a reforma  católica  e  as  súas  consecuencias
na  historia  de  Europa  e  do  cristianismo  europeo .

3.Identifica-las  manifestacións  artísticas  como  expresión  de  fe;litera-
tura,arquitectura,pintura,escultura,música…

4.Explica-lo  monacato  en  Galicia;función,importancia…
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5.Explica-lo  sentido  das  peregrinacións,especialmente  no  camiño de
Santiago,a  súa  importancia  relixiosa,cultural,artística,política,económica…

                                                                                                                                                    
CRITERIOS   DE   CUALIFICACIÓN   4º   E.S.O .

-Preguntas  orais……………………..16%

-Traballos  na  aula…………………..12%

-Participación  na  aula………………10%

-Resolución  de  tarefas  na  aula…..16%

-Caderno  ó  día………………………4%

-Limpeza,orde,etc.  …………………. 4%                                                                                    

Total  da  nota……………………………………………..62%

Proba  obxectiva  de  coñecementos………………… ..38%
(Exame)

CÁLCULO   DA   NOTA   PARA   CADA   AVLIACIÓN   4º
E.S.O.

                 Para  aprobar  cada  avaliación, farase  a  media  das  distintas

notas  da  aula;participación, traballos  ,resolución  de  cuestións  na  aula…,

dita  nota  terá  que  ser  5  ou  máis .

                 A  nota  final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións, sempre

que  istas  notas  sexan  igual  ou  superior  ó  5. A  recuperación  das  ava-

liacións  pendentes  farase  segundo  indique  o  departamento;traballos, recu-

peración  das  actividades  avaliadas  negativamente, poñer  ó  día  as

diferentes  actividades…
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                 Se  houbese  dúas  avaliacións  negativas , faríase  un  exame

final  en  setembro  das  partes  avaliadas  negativamente .

PROCEDEMENTOS   DE   AVALIACIÓN   NA   
E.S.O .

                 Nos  procedementos  de  avaliación  terase  en  conta  o  progreso

do  alumnado  no  proceso  de  aprendizaxe  e  a  incorporación  dos  diferen-

tes coñecementos  das  diversas  materias  para  a  resolución  das  cues-

tións  que  se  lles  propoña.De  xeito  específico  se  terá  en  conta:

1.Observación  directa  na  aula,(preguntas  orais,participación  na  aula,
…).

2.Caderno  ó  día(orde  dos  apuntes,limpeza  na  presentación…)

3.Ter  as  diferentes  tarefas  ó  día  e  reflectidas  no  caderno.

4.Traballos  na  aula  feitos  en  tempo  e  forma  segundo  se  indique.

5.Entrega-lo  caderno,ou  traballo,no  prazo  sinalado.
                                                                                                                                                    
6.Expresión  oral;pregunatas  na  aula,exposicións  orais…

7.Expresión  escrita;ortografía,caligrafía,limpeza,orde…

ALUMNADO   CÁ   MATERIA   DE   RELIXIÓN   
PENDENTE  (E.S.O.)

                                                                                   
                 O  alumnado  que  pasara  de  curso  cá  materia  de  relixión
  
pendente,realizará  unha  serie  de  actividades  que  o  departamento  de

Relixión  e  Moral  Católica  sinale  para  cada  avaliación . Asemade  cós
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cadernos  que  recollerán  as  diferentes  actividades  que  o  alumnado

terá  que  completar,(1  por  avaliación),tamén  terá  que  facer  un  exame

cós  contidos  que  se  sinalen. Ademais  haberá  un  exame  final (xuño o setembro)

                 Na  nota  terase  en  conta:

1.Presentación  do  caderno  no  prazo  sinalado……………...5%

2.Realización  correcta  das  actividades  propostas ………..10%
                                                                                                                             
3.Expresión  escrita;ortografía,caligrafía,limpeza,orde……….5%
                                                                                                                      
4.Síntese  dos  temas  sinalados  en  cada  avaliación……..15%

5.Resolución  dos  vocabularios  propostos …………………...5%

6.Traballo  monográfico  por  avaliación……………………….10%

  Total……………………………………………..50%
  
  Exame…………………………………………...50%

CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   COMÚNS   PARA   1º   
E   2º   BAC.

1.Describir  brevemente  a  cosmovisión  cristiá  e  compara-la  con  outras
cosmovisións.

2.Analiza-lo  por  qué  da  crise  relixiosa  actual.

3.Enumerar  e  interpretar  diferentes  aspectos    das  “pseudorrelixións”
na  actualidade.

4.Comprende-los  postulados  dos  “mestres  da  dúbida”  respecto  ó
feito  relixioso.

5.Coñece-los  principais  pensadores  cristiáns  do  século  XX

6.A  resposta  da  Igrexa  do  século  XIX  ós  novos  problemas  que
xorden.  
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7.Coñece-los  pensadores  franceses  do  “humanismo  cristián”.

8.Profundizar  no  significado  de  “ser  salvados  en  Cristo”

9.Recoñecer  novas  expresións  da  fe  cristiá  na  actualidade

10.Descubri-la  fe  cristiá  nas  novas  expresións  artísticas

11.Comprender  que  a  moral  cristiá  non  é  só  un  conxunto
de  esixencias.

12.Valora-lo  diálogo  fe-cultura  como  mútuo  enriquecemento.

CRITERIOS   COMÚNS  DE   CUALIFICACIÓN   PARA   
1º   E   2º   BAC.       
  
1.Preguntas  orais  na  aula …………………………………….10%

2.Participación  na  aula………………………………………….10%                                            
                       
3.Resolución  de  cuestiósn  na  aula…………………………..10%

4.Exposición  de  traballos  na  aula…………………………….30%

5.Expresión  oral…………………………………………………..10%

6.Exposición  esquemas,resumos……………………………….10%

7.Interdisciplinariedade  cás  materias  do  curriculo…………..10%

8.Apuntamentos  ó  día…………………………………………..10%

             Total………………………………………………….. 100%

CÁLCULO   DA   NOTA   PARA   CADA   AVALIACIÓN.
(1º e 2º  BAC)

                 Se  fará  a  media  das  distintas  notas  da  aula;asistencia,
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participación,resumos…

          
       A  nota final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións,

para  acadar  o  aprobado  ditas  notas  han  de  ser  igual  o  máis  do

5.O  alumnado  con  avaliacións  pendentes  que  non  acade  a  media

para  a  nota  final  da  materia,fará  un  exame  final .

                 A  recuperación  da  avaliación  farase  segundo  sinale  o

departamento;recuperación  das  actividades  avaliadas  negativamente,

exposición  dun  traballo  relacionado  có  temario  de  dita  avaliación…

MATERIAS   PENDENTES   NO   BAC  ( 1º  E  2º).
                                 

      O  alumnado  do  BAC  cá  materia  pendente  de  relixión  cató-

lica  realizará  as  diferentes  tarefas  que  sinale  o  departamento  de  Re-

lixión  católica  para  aprobar  dita  materia.Os  traballos  que  se  sinalen

terán  que  ser  entregados  no  prazo  sinalado  para  a  súa  corrección.

Unha  vez  correxidos  serán  devoltos  ó  alumnado  para  a  súa  exposi-

ción  e  avaliación.As  partes aprobadas,tanto  da  avaliación  como  do

curso  serán  respectadas.

             
 
               Os  criterios  a  ter  en  conta  serán:

1.Elaboración  do  traballo…………………………..5%

2.Exposición…………………………………………15%

3.Aplicación  da  interdiscplinariedade……………10%
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4.Orixinalidade  do  traballo,(non repetitivo)  …….10%

5.Entrega  en  prazo………………………………….5%

6.Nivel  vocabulario  empregado…………………..15%

7.Expresión  oral……………………………………..10%

                    Total…………………………….65%

                    Exame…………………………. 35%
 
(O  exame  farase  sobre  o  traballo  realizado  e  exposto.)              
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RESUMEN CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN , 
CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO  
ALUMNADO .

ETAPAS.

I. E.S.O.
   
   Na  avaliación  da  E.S.O. terase  en  conta  o  progreso  do  alumnado  no  proceso  de  
aprendizaxe  e  a   incorporación  dos  coñecementos  das  diversas  materias  na  
resolución  dos  problemas que  se  propoñan  na  materia ( transversalidade ). Para  
valorar  este  proceso  de  aprendizaxe realizaranse  diversas  tarefas  individuais  e  
grupais ; traballos  grupais , exposicións  individuais e  grupais , resumos , 
exames ...Tamén  terase  en  conta  a  observación  directa  na  aula ( participación , 
preguntas  orais , caderno  e  apuntamentos  ó  día...).
  
    Para  acadar  o  aprobado  en  cada  avaliación  o  alumnado  terá  que  obter  unha  
nota  mínima de  5 , resultado  da  media  das  notas  dos  traballos , resumos , 
exposicións , exames...

   A  cualificación  final  ordinaria  do  curso (xuño)  será  a  nota  media  das  diferentes  
avaliacións , sempre  que  estas  sexan  como  mínimo  un  5 . A  cualificación  
extraordinaria  de  setembro  será  a nota  do  exame  extraordinario  que  corresponderá  
ós  contidos  mínimos  esixibles  de  cada  curso .
Para  aprobar  o  alumnado  terá  que  obter  como  mínimo  un  5 .
   
II . BACHARELATO .

   En  cada  avaliación  valorarase  a  capacidade  de  síntese  e  a  interrelación  con  
outras  materias, (historia , arte , filosofía , literatura...) , a  realización  de  traballos , 
persoais  e  grupais , a  súa  exposición , a  creatividade  tanto  na  realización  do  traballo
como  na  súa  exposición ...

   Haberá , como  mínimo , un  exame  por  avaliación . Para  aprobar  as  diferentes  
avaliacións , o alumnado  terá  que  obter , polo  menos , un  5 . 

   A  n ota  da  avaliación  ordinaria  de  xuño  será  a  media  das  diferentes  avaliacións . 
A  cualificación  da  avaliación  de  setembro  ( e  maio )  consistirá  na  elaboración  e  
exposición  dun  traballo da  avaliación  ( o  avaliacións )  puntuadas  nagativamente . O  
exame  será  sobre  dito  traballo . Aspartes  aprobadas  respectaranse . 
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III . RECUPERACIÓN   E   AVALIACIÓN   DE   MATERIAS   PENDENTES .

   O  alumnado  que  pasara  de  curso  cá  meteria  de  relixión  pendente , realizará  os  
traballos que  o  departamento  sinale  nos  plazos  que  se  indiquen ; decembro , 
febreiro , abril . Asemade terán  un  exame  en  maio  ou  setembro  que  corresponderán  
ós  contidos  desenvoltos  nos traballos  realizados . Acadar  como  mínimo  un  5  na  
recuperación , suporá  superar  a  materia  pendente  do  curso  avaliado  negativamente.

PROCEDEMENTOS  E  INTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  (1º ESO)
Así pois os PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN constan
dos seguintes indicadores:
1. Tarefas realizadas na aula e a través dos cine-forum e a visualización de 
documentais.
2. Corrección das fichas e traballos de clase.
3. Traballos de clase sobre documentos escritos ou textos do libro.
4. Observación directa do alumno (atención, participación, traballo de grupos,
 interese cara a asignatura, etc.)
5. A comprensión do tema e a expresión do mesmo.
6. Análise, síntese, interpretación, produción, resolución de problemas e o uso 
da información.
7. A responsabilidade, o esforzo, o respecto, o traballo en equipo, a 
participación activa en dinámicas de xeito individual ou grupal, a tolerancia e a 
creatividade.
8. O mantemento en bo estado do material de traballo.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (2º ESO)
Entendemos a avaliación non como un exercicio final que mida os 
coñecementos dos alumnos, senón como un proceso mediante o cal 
detectamos se o alumno adquiriu as capacidades expresadas nos obxectivos 
(e competencias básicas no caso da E.S.O.)
Trátase, xa que logo, dunha avaliación continua, que se estende a todos os 
momentos da acción docente. Nos materiais de Relixión esta avaliación 
continua concrétase do seguinte xeito:
As actividades iniciais de cada unidade didáctica ofrecen elementos suficientes
para realizar o diagnóstico da situación dos alumnos (avaliación inicial).
As actividades de estudo inclúen numerosos exercicios que pretenden mellorar
a acción docente mediante a continua observación e reflexión conxunta 
(avaliación formativa).
É importante insistir en que a fe do alumno non é o obxectivo da avaliación, 
esta haberá  de respectar a intimidade da conciencia persoal, que obriga ao 
educador a avaliar tan só certos aspectos do ensino relixioso:
Á hora de establecer os contidos a preguntar nunha proba escrita haberá que 
valorar en igual medida a adquisición de coñecementos teórico-memorísticos 
procedentes das diferentes fontes como a capacidade crítica e valorativa que o
alumno sexa capaz de desenvolver á hora de enfrontarse con devanditas 
fontes.
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-AVALIACIÓN ORDINARIA
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, unha por cada trimestre. A 
deste último coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño.

-AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
Estará baseada nos graos mínimos de consecución que constan nesta 
Programación  Didáctica

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ( 3º ESO)

-AVALIACIÓN ORDINARIA
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, unha por cada trimestre. A 
deste último coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño.

-AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
Estará baseada nos graos mínimos de consecución que constan nesta
Programación

PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  (4º ESO)

-AVALIACIÓN ORDINARIA
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, unha por cada trimestre. A 
deste último coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño.

-AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
Estará baseada nos graos mínimos de consecución que constan nesta 
Programación  Didáctica

-AVALIACIÓN ORDINARIA ( Común  para  1º  e  2º  BAC )
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, unha por cada trimestre. A 
deste último coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño ( o maio 2º
BAC )

-AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Estará baseada nos graos mínimos de consecución que constan nesta 
Programación Didáctica

-CRITERIOS DE PROMOCIÓN  (ESO  E BAC) .
A promoción do alumnado está determinada por:
1-Pola superación ó longo da avaliación de diferentes probas e exercicios 
realizados en formas diversas para avaliar os contidos (exercicios temáticos, 
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probas de grupo,autoavaliacións, test, concursos...). Cada un destes exercicios
será puntuado cunha nota do 0 ao 10. 
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