
O Departamento de Relixión envía ó alumnado dous grupos de tarefas:

1-Actividades de recuperación destinados a aquel alumando que debe
recuperar a 1ªe/ou 2ª avaliación. Estas actividades de recuperación serán
ata tres tarefas,  a súa elaboración será avaliada ata con un 5, para
incrementar esa nota deberá facerse tamén algunha das tarefas de repaso e
ampliación.

2-Actividades de repaso e ampliación, destinadas a aquel alumnado que xa
ten superadas a 1ª e 2ª avaliación. Serán valoradas sempre de forma
positiva para mellorar a nota, estas tarefas serán puntuadas, e poderán
mellorar a nota ata un máximo de 2 puntos sobre a nota actual. Enviarei
estas tarefas cada 15 días, e serán devoltas polo alumnado, nos prazos
estipulados.
As tarefas enviaranse por correo electrónico (correo da profesora
maitereli7@gmail.com) e deberán axustarse os prazos establecidos.

As tarefas buscarán afianzar e reforzar as aprendizaxes e ampliar e mellorar
as habilidades e coñecementos para continuar e enlazar co curso vindeiro

1º da E.S.O.

Contidos mínimos que se desenvolverán nas actividades de repaso e
ampliación

Trataremos o apartado 3 da programación:

   -A persoa de Xesús de Nazaret no seu tempo.

   - Xesús de Nazartet, a orixe do cristianismo. 

(quedando para o vindeiro curso o apartado 4 da orixe da Igrexa.

Os criterios de avaliación que se terán en conta serán

• Extrae información dun texto para resolver as actividades 

• Coñece básicamente a mensaxe de Xesús

• Sabe elaborar un guión para expoñer un tema 

• Coñece as implicacións que ten actuar con liberdade 
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• Comprende que os cristiáns estamos chamados a facer un mundo

mellor 

• Aprecia a importancia dos valores que aparecen no Evanxeo e a súa

repercusión na sociedade. 

• Identifica a mensaxe expresada nunca canción 

• Amplia os coñecementos propios con novas informacións sobre 

elementos artísticos de diferentes países. 

• Sabe aprender a partir da riqueza de outras persoas cas que convive 

• Busca estratexias para resolver correctamente as actividades 

• Valora la importancia y la responsabilidade de traballar en equipo. 

• Identificar as ensinanzas de Xesús como unha opción na busca da

felicidade

• Coñece os beneficios de vivir nunha sociedade na que pode actuar en

liberdade. 

2º da E.S.O.

Contidos mínimos

- A dignidade da persoa

- O cristianismo, unha nova forma de vivir

- Os valores do cristianismo

- Pertencer o grupo dos discípulos de Xesús

- As raíces dunha Europa cristiá

Criterios de avaliación

• Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa 



• Identificar as ensinanzas de Xesús coma unha opción de busca da 

felicidade 

• Coñecer as propostas de felicidade no mundo no que se vive 

• Comparar razoadamente distintas respostas fronte a finitude do ser

humano 

• Descubrir que a orixe do sentimento relixioso está na conciencia do ser

humano dende as súas orixes 

• Interpretar textos da Biblia nos que se transmiten e expresan respostas

ás principais cuestións da vida e a morte. 

• Comprender que o mal e unha realidade da vida humana 

• Comprender que a inclinación cara o mal é produto da liberdade e 

responsabilidade de cada persoa. 

• Discernir e clasificar algúns actos como bos e malos 

• Valorar a capacidade de decisión do ser humano e as súas

consecuencias 

• Coñecer os valores e as normas que se propoñen dende o cristianismo

 

3º da E.S.O

Contidos mínimos

- Valorar a capacidade de decisión do ser humano e as súas consecuencias 

- Coñecer os valores e as normas que se propoñen dende o cristianismo 

- Feitos de Xesús 

- Palabras de Xesús 

- Ser discípulos, unha nova forma de vivir 

- As raíces dunha Europa cristiá 

- O monacato 

- A cristiandade na Idade Media 



Criterios de avaliación

• Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de

comprender o mundo, a historia, a realidade 

 

• Coñecer os valores e as normas que se propoñen dende o cristianismo

• Analizar as condutas e comportamentos morais dos cristiáns 

• Identificar o amor como a esencia do cristianismo, da mensaxe e da

experiencia de Xesús 

• Discernir e clasificar algúns actos como bos e malos 

• Valorar a capacidade de decisión do ser humano e as súas 

consecuencias 

• Coñecer os valores e as normas que se propoñen dende o cristianismo

• Analizar as condutas e comportamentos morais dos cristiáns 

• Identificar o amor como a esencia do cristianismo, da mensaxe e da

experiencia de Xesús 

4º da E.S.O

Contidos mínimos

- A fe cristián da sentido a vida.

- Xesús: O Mesías

- A comunidade cristián

- A misión do cristián no mundo: Construír a civilización do amor

- A mensaxe de Xesús na arte



Criterios de avaliación

    -Coñecer como se formaron sa comunidades que orixinan a Igrexa. 

    - Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na súa misión. 

   - Descubrir e valorar que Cristo xera unha forma nova de usar a razón e a
liberdade, e de expresar a afectividade da persoa. 

   - Distinguir que a autoridade está a o servizo da verdade.

   -Relacionara misión do cristián coa construción do mundo. 

BACHARELATO

CONTIDOS MÍNIMOS

1º Bach

   -As peregrinacións: Fenómeno relixioso. O Camiño de Santiago 

   -A simboloxía da arte cristiá (desde as súas orixes ata a actualidade) 

   -O Camiño de Santiago e a súa transcendencia ao longo da historia e 

na actualidade. 

Criterios de avaliación

1º Bach

• Situar no tempo as diferentes obras artísticas e analizar como esa
época influíu nunha determinada concepción do relixioso. 

• Coñecer e valorar a riqueza do patrimonio artística de Santiago.

    • Coñecer a importancia do Camiño e de Santiago como centro cristiá de
peregrinación. 

      • Coñecer a importancia das peregrinacións como expresión relixiosa

      • Coñecer o patrimonio artístico e natural do Camiño de Santiago. 



 2º de Bach

CONTIDOS MÍNIMOS

-O mundo en que vivimos e os seus problemas

-O compromiso de cristián no mundo

2º Bach

Criterios de avaliación

• -Describir a realidade social, política e económica do entorno, mediante

a observación e a análise da realidade, e detectar os problemas que
formula para valorala desde os principios fundamentais da Doutrina
Social da Igrexa. 

• -Tomar conciencia, mediante a observación da realidade e o uso dos

medios de comunicación, do inxusto orden social imperante hoxe na
sociedade e valoralo á luz dos criterios morais cristiáns para, desde
formulacións de fe, comprometerse na mellora das estruturas sociais. 

O Departamento de Relixión non ten alumnado pendente.


