
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explicar a orixe da dignidade do ser como criatura de Deus. 
Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para 
alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. 

Estruturar a organización da Igrexa como Novo Pobo de Deus. Coñece e identifica os diferentes membros que formamos a Igrexa. 

Entender o significado dos sacramentos. Recoñece o significado de cada sacramento. 

Entender o sentido e a finalidade da acción humana. 
Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación. 
Cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a 
paz. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Neste proceso de ensino-aprendizaxe online os procedementos de 
avaliación basearanse na análise e valoración das producións presentadas 
polo alumnado a través da Aula virtual ou do enderezo de correo 
electrónico: gemmarelioutes@gmail.com 

Instrumentos: 
O traballo realizado polo alumnado na casa vai ser valorado a través dos 
arquivos que se acheguen coas tarefas realizadas. 
Non haberá ningún tipo de proba específica de avaliación, bastando coas 
producións que teñan realizado e presentado. 

Cualificación final 

 

A cualificación final da materia sairá da media aritmética das dúas 
primeiras avaliacións, incrementada se fora o caso, ata un máximo de 2 
puntos polo traballo desenvolvido no terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A día de hoxe está o 100% do alumnado que cursa relixión aprobado nas 
dúas primeiras avaliacións, polo que non haberá proba de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No presente curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos 
anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o 3º trimestre realizaremos exclusivamente actividades de 
avaliación online. Seguindo as directrices das autoridades 
educativas, non avanzaremos novos contidos senón que nos 
centraremos en actividades de repaso e reforzo ( xa que non hai 
alumnado pendente de recuperación) de contidos xa traballados, 
con especial fincapé naqueles que favorezan a adquisición dos 
contidos mínimos e o traballo interdisciplinario. 
Tratarase en todo momento de reforzar os vínculos entre profesora 
– alumnado e atender á situación emocional que están pasando a 
consecuencia desta crise. 
Algúns deles consistirán en obter conclusións prácticas en 
coherencia co tema reflexionado, visionar vídeos, contestar 
preguntas sobre os mesmos e describir e propor actos solidarios 
ante a actual situación de crise. 
As actividades propostas teñen en conta a limitación de recursos 
que algún alumnado poida ter: compartir ordenador con outros 
membros da familia, carecer de impresora,... 
Estarán sempre pensadas co fin de non sobrecargar ao alumnado 
neste tempo de confinamento e máis tendo en conta que a carga 
horaria é dunha hora semanal. 
Asignarase unha ampla marxe de tempo para a realización de cada 
actividade e á hora de corrixir atenderase tanto ao seu contido 
como á súa presentación. 
  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Fíxose entrega dos medios e materiais necesarios para o alumnado 
que carecía de conectividade, polo tanto a metodoloxía empregada foi 
a mesma para tod@s. 
Abriuse un curso na Aula virtual e aí vanse colgando as actividades e 
explicacións referidas ás mesmas: visionado de curtas, cuestionarios, 
temas de reflexión, acceso a diferentes páxinas web,... 
O contacto co alumnado farase a través da Aula virtual do centro e 
dun enderezo de correo electrónico, que servirá para avisar cando 
haxa novas tarefas a realizar e para solucionar as posibles dúbidas. 
A nivel de centro farase un rexistro mensual, por parte de cada 
profesor/a e materia, de seguimento do alumnado. Indicarase o seu 
nivel de participación e faranse as observacións pertinentes. 

Materiais e recursos 
Fichas das carpetas de recursos do Departamento. 
Diversos recursos presentes na Rede. 
Artigos sacados de revistas e prensa. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregando as mesmas canles que para o envío e control de 
actividades: AV, páxina web e correo electrónico. 
A comunicación coas familias será preferentemente a través do 
espazo Abalar. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Na área de departamento da páxina web do IES ao lado da 
programación do curso 2019/2020 xa exposta. 
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Asinado: 

 

Gemma Somoza Silva (xefa do departamento de Relixión) 


