
PROGRAMACIÓN

 DIDÁCTICA

DO

DEPARTAMENTO DE 

RELIXIÓN

Curso 19/20

  IES A Pontepedriña

Profesores do departamento:

María Teresa Cao García 



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

Índice
• Introducción.................................................................................4
• Programación didáctica ESO......................................................5
• Obxectivos de etapa.....................................................................6
• Competencias clave.....................................................................7

• 1º Curso: Contidos......................................................................8
 Criterios de avaliación..........................................10
 Estándares de Aprendizaxe (grao mínimo de 

consecución e proced. e instr de avaliación).........12
 Temporalización.....................................................18
 Contidos mínimos..................................................19

2º Curso: Contidos.....................................................................22
 Criterios de avaliación..........................................23
 Estándares de Aprendizaxe (grao mínimo de 

consecución e proced. e instr de avaliación).........24
 Temporalización.....................................................30
 Contidos mínimos...................................................31

3º Curso: Contidos.....................................................................32
 Criterios de avaliación..........................................35
 Estándares de Aprendizaxe (grao mínimo de 

consecución e proced. e instr de avaliación).........37
 Temporalización.....................................................40
 Contidos mínimos...................................................42

4º Curso: Contidos......................................................................45
 Criterios de avaliación...........................................46
 Estándares de Aprendizaxe (grao mínimo de 

consecución e proced. e instr de avaliación).........47
 Temporalización.....................................................52
 Contidos mínimos...................................................53

Programación 1º e 2º de Bacharelato.........................................54
 Obxectivos...............................................................55
 Competencias Clave................................................56
 Contidos..................................................................57
 Estándares de Aprendizaxe (grao mínimo de 

consecución e proced. e instr de avaliación).........60
 Temporalización 1º Bach........................................66
 Temporalización 2º Bach........................................68
 Criterios de avaliación...........................................70

2



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

 Contidos mínimos  1º e 2º Bach..............................72

• Criterios metodolóxicos...............................................................73
• Acerca da avaliación e os criterios de cualificación...................74
• Plan de recuperación de pendentes.............................................75
• Proxecto Lector............................................................................76
• Materiais e recursos didácticos...................................................78
• Temas transversais.......................................................................79
• Atención á diversidade.................................................................81
• Actividades complementarias.......................................................85
• Avaliación da Propia Programación............................................87

3



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

Introducción

A ensinanza da relixión contribúe á calidade da educación que
preconiza a LOE dende a proposta e desenrolo duns coñecementos, valores
e actitudes que conforman o seu propio currículo. Faino desenvolvendo
especialmente a dimensión e capacidade transcendente do alumnado,
facilitándolle unha proposta de sentido último para a súa vida e
iluminando o fundamento de aqueles valores comúns e propios de esta
ensinanza que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

As propostas da ensinanza relixiosa católica constitúen en si mesmas
unha cosmovisión do mundo, da vida e do ser humano que fan posible
unha formación integral.

As aportacións desta ensinanza conforman unha maneira de ser e de
vivir no mundo, de tal maneira que os principios, valores e actitudes que
xera axudan ó alumnado a situarse lúcidamente diante da tradición
cultural, a coñecer e ofrecer os elementos básicos do cristianismo
xeradores de cultura e, polo tanto, a inserirse cooperativa e criticamente
na sociedade. As súas propostas son transcendentes e vivas.

As competencias clave, como son as interpersoais, interculturais,
sociais e cívicas e a comunicación lingüística adquiren nesta área
elementos básicos para a súa adquisición ó largo da ensinanza
obrigatoria. Toda persoa ten necesidade dunha base sólida sobre a que
construír a existencia persoal e social. Os adolescentes e xoves
plantexanse interrogantes profundos sobre o sentido da súa existencia que
esixen unha resposta, á vez que  transcendente, de carácter universal e
estable. Débese ter en conta que nestas idades desenvolvese a razón
formal, e a súa capacidade de abstracción e xeneralización de conceptos.
É capaz de analizar e sintetizar elementos distintos e plurais, inducir e
aplicar símbolos e signos á súa propia vida e a realidade circundante. E
nesta etapa na que xurde certa inquietude vital e comeza a plantexarse os
porqués da existencia e especialmente á súa actitude persoal ante o
relixioso con relación á súa propia vida persoal e social.

A formación relixiosa desenrólase na escola nun diálogo auténtico
coa realidade cultural, informando sobre a relación e influxo mutuo entre
a cultura occidental e o feito relixioso cristián; entrando en diálogo
fecundo e responsable con esa cultura – composta por ideas, principios,
valores, modos de vida – á luz do Evanxeo, que ilumina o máis profundo
do ser humano e proxecta unha libre e valorativa visión diante da
realidade cultural. 

4



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

Programación didáctica para os cursos de

   Educación Secundaria Obrigatoria
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OBXECTIVOS DA ETAPA

Ó rematar a Educación Secundaria Obrigatoria pretendese que o/a
alumno/a sexa capaz de:

• Coñecer e interpretar os distintos elementos que conforman o
fenómeno relixioso na súa estrutura e na súa expresión histórica,
como base de comprensión das distintas relixións.

• Razoar as respostas que as grandes relixións dan ás preguntas do
ser humano sobre la concepción do home e do seu destino último. 

• Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura, finalidade e interpretación
pertinente en relación coa historia e experiencia relixiosa de Israel,
e como expresión da revelación de Deus Pai ós  homes.

• Coñecer os contidos do cristianismo que fundamentan a concepción
do ser humano creado por Deus e destinado a ser fillo seu.

• Identificar a Xesucristo como Fillo de Deus, salvador encarnado
entre os homes, mediante o coñecemento e análise da súa mensaxe,
a súa vida e a súa presencia polo Espírito Santo.

• Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en canto
realización institucional do servizo de humanización e salvación que
Cristo ofrece ó ser humano, e descubrir a súa contribución ós
procesos máis importantes da historia española e europea.

• Coñecer e valorar a resposta dos crentes á mensaxe e
acontecemento cristián, que se realiza na Igrexa.

• Comprender e distinguir a acción salvadora de Cristo, e o carácter
de celebración de cada un dos sacramentos.

• Descubrir os fundamentos racionais e revelados que xustifican a
ensinanza moral de la Igrexa católica, e orientan a relación do home
con Deus, consigo mesmo, cos outros e có mundo.

• Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns na súa relación
con Deus, consigo mesmo e cos demais, relacionándoos con outras
opcións presentes na sociedade e nas grandes relixións.

• Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da fe cristiá na
historia da Igrexa, nas grandes obras da cultura e nas súas festas,
considerando tamén las achegas das outras relixións.

• Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá na vida eterna,
valorando criticamente a proposta das grandes relixións.
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COMPETENCIAS CLAVE  

A ERE contribúe o desenrolo integral da persoa, respondendo a dimensión
relixiosa do ser humano, permite adoptar unha actitude de apertura ó
sentido relixioso, contribúe o desenrolo das competencias clave:

• Competencia lingüística, fomentando a habilidade  para utilizar a
lingua tanto escrita como oral para expresar ideas e interactuar cos
demais

• Competencia matemática, contribuíndo a que o alumnado se exprese
con rigor e orde e argumente de forma lóxica e razoada. 

• Competencia dixital, fomentando o uso seguro e crítico das TIC
para obter, analizar, producir e intercambiar información  

• Competencia de Aprender a aprender, implica que o alumnado
desenrole a súa capacidade para iniciar a aprendizaje e persistir nl,
organizar as súas tarefas e o tempo, traballar de forma individual ou
colaborativa para conferir un obxectivo.  

• Competencias sociais e cívicas: Fan referencia ás capacidades para
relacionarse cas persoas e participar de maneira activa,
participativa e democrática na vida social e cívica  

• Competencias de sentido de la iniciativa y espírito emprendedor,
implica habilidades para converter as ideas en actos, a creatividade
ou as capacidades para asumir riscos, planificar e xestionar
proxectos. 

• Competencia de conciencia e expresións culturais, fai referencia á
capacidade para apreciar a importancia da expresión a través da
música, das artes plásticas e escénicas ou a literatura.  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PRIMEIRO CURSO

CONTIDOS 

1-VIVIR E COÑECER O UNIVERSO, O MUNDO, A CREACIÓN.

• Un Deus creador 

• A creación fala de Deus 

• Un Deus que nos coida  

2.1-ELECCIÓN  

• Todo comezou cunha chamada e unha promesa

• As dificultades da relación con Deus  

• Abraham: Pai dos crentes  

• Dentro de min  

• O que os outros pensan e senten sobre Deus 

2.2-ALIANZA

• Moisés, un neno adoptado  

• A misión de liberar o pobo

• Un Deus Liberador

• Retirarse o deserto

• Alonxarse do mundo  

2.3-REIS E PROFETAS  

• A chamada a David  

• Os Profetas

• A misión vital, a vocación  

3.1-  A ORIXE DO CRISTIANISMO: Xesús  

• O tempo de Xesús
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• Os lugares de Xesús 

3.2-XESÚS, SALVACIÓN E FELICIDADE

• A misión de Xesús

• O anuncio do Reino  

• Acoller a salvación

• Desexos e accións 

• Meditar e tomar decisións 

3.3-PENTECOSTÉS, NACE A IGREXA  

• Despedida de Xesús 

• Pentecostés:  Comeza a misión  

• Educar a empatía. Ser voluntario  

4.1-UNHA COMUNIDADE CHAMADA IGREXA  

• Xuntos na fe e no amor

• O interior da comunidade  

• A misión de anunciar o Evanxeo

• O Papa  

4.2-CELEBRAR A VIDA  

• Precisamos celebrar 

• A celebración cristiá máis importante;

•  A eucarstía 

• Liturxia e sacramentos; As celebracións cristiás  

• Celebrar con autenticidade  

• Mediacións 

9
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Identificar a orixe divina da realidade

• Contrastar a orixe da creación nos diferentes relatos relixiosos
acerca da creación

• Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación  

• Sinalar os elementos das relixións primitivas que teñan algunha
relación coa cultura relixiosa actual.

• Establecer distincións entre os relatos míticos da antigüidade e a
Revelación de Deus no Cristianismo.

• Formular a concepción da persoa no cristianismo, e as súas
consecuencias na fundamentación dos seus dereitos e deberes.

• Explicar a orixe e sentido do mundo e da vida, como froito do
designio amoroso, misericordioso e providente de Deus Pai.  

• Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da
historia de Israel

• Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que usou
Deus nas distintas etapas da historia de Israel

• Valorar a importancia do silencio como medio de comunicación con
Deus, e como algo beneficioso para as persoas

• Comparar algúns acontecementos vividos por Moisés con situacións
similares na actualidade

• Coñecer o valor da vida propia e da dos demais 

• Saber que somos elixidos por Deus, por amor, para continuar  a
creación  

• Ser consciente dos dereitos e deberes que implican o feito de actuar
en liberdade

• Comprender o amor de Deus encarnado en Xesús  

• Recoñecer, en signos  do seu redor, a influenza da figura de Xesús

• Coñecer os trazos da vida de Xesús
10
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• Coñecer como é na actualidade a terra de Xesús

• Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos

• Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos

• Saber como se forman as decisións no noso interior

• Entender que os cristiáns estamos comprometidos co respecto ás
demais persoas, independentemente das súas crenzas

• Valorar a importancia do achegamento entre as diferentes
confesións 

• Valorar o amor de Deus que se manifesta sempre no respecto a
liberdade humana  

• Coñecer os diferentes textos bíblicos 

• Descubrir a misión a que Xesús estaba chamado

• Sintetizar a mensaxe evanxélica sobre o anuncio do Reino de Deus

• Situar o nacemento da Igrexa en Pentecostés

• Descubrir a empatía e o voluntariado como un compromiso cos
demais

• Recoñecer a presenza de Xesús na comunidade cristiá

• Reflexionar sobre os momentos, os días de festa e celebración na
vida das persoas

• Recoñecer a acción do Espírito Santo , que da vida a igrexa.

• Nomear persoas cristiás que contribuíron o desenvolvemento da
ciencia e a cultura  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E S T Á N D A R E S D E A P R E N D I Z A X E  
e Grao mínimo de consecución para superalos

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE

A B C
Minimo 
agardable

D PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

Recoñecer e 
valorar que a 
realidad é don de 
Deus

Expresa por 
escrito situacións 
nas que queda de 
manifesto que a 
realidade é don de
Deus

Recoñece, 
argumenta e 
explica por 
escrito 
situacións 
que poñen 
de manifesto
que a 
realidade 
procede de 
Deus

Explica 
algunhas 
situacións 
en que  se 
pon de 
manifesto 
que a 
realidade 
procede de 
Deus

Explica 
polo menos 
unha 
situación en
que se pon 
de 
manifesto 
que a 
realidade 
procede de 
Deus

Non explica
polo menos 
unha 
situación en
que se pon 
de 
manifesto 
que a 
realidade 
procede de 
Deus

Redacta e explica 
algunha realidade 
onde se ponde 
manifestoquea 
realidade é don de 
Deus

Contrasta a orixe 
da creación nos 
diferentes relatos 
relixiosos da 
creación

Relaciona e 
distingue a orixe 
da creación nos 
relatos míticos da 
antiguedade e o 
relato bíblico

Coñece e 
distingue e  
é capaz de 
comparar e 
relacionar 
diferentes 
relatos 
míticos da 
antiguedade 
e o relato 
bíblico 
coñecendo o
seu 
significado 
simbólico

Coñece e 
compara 
algún relato 
mítico da 
antiguedade
e o bíblico, 
sabendo 
explicar o 
seu 
significado 
simbólico

Coñece e 
compara o 
relato 
bíblico con 
polo menos 
un relato 
mítico da 
antiguedade
, e explica o
significado 
simbólico

Coñece algo
do relato 
bíblico, 
pero non 
explica  o 
seu 
significado 
simbólico.

Elaborar unha 
sintesis explicando o 
significado os 
símbolos do relato e 
o seu significado

Diferenza a 
explicación 
teolóxica e a 
científica da 
creación

Coñece e sinala as
diferenzas entre a 
explicación 
teolóxica e 
científica da 
creación

Comprende 
e explica a 
creación 
dende o 
punto 
teolóxico e 
dende o 
punto de 
vista 
científico

Comprende 
e identifica 
as 
diferenzas 
na maneira 
de explicar 
teolóxica-
mente e 
científica-
mente a 
creacion 

Comprende 
que son 
explica-
cións 
diferentes, 
pero non 
sabe 
explicalas 
moi ben

Identifica as
duas 
explicación,
pero non as 
explica

Partindo dos relatos 
bíblicos e da 
explicación 
científica, explicar a 
complementariedade 
das duas 
explicacións

Respeta a 
autonomía 
existente entre a 
explicación 
teolóxica e 

Coñece e explica 
o orixe da 
creacion dende o 
punto de vista 
científico e 

Coñece e 
explica 
coherente-
mente a 
orixe da 

Coñece e 
explica a 
orixa da 
creación 
dende o 

Sabe 
explicar a  
complemen
-tariedade 
da 

Non explica
a 
complemen-
tariedade 
entre a 
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científica  da 
creación

relixioso, vendo a
súa 
complementarie-
dade

creación 
dende o 
punto de 
vista 
científico e 
relixioso 
explicando a
súa 
complemen-
tariedade

punto de 
vista  
científico e 
relixioso 
explicando 
a súa 
complemen-
tariedade

explicación 
científica do
orixe da 
creación e  
da  
explicación 
relixiosa

explicación 
científica e 
a relixiosa

Coñecer, 
constrastar e 
apreciar os 
principais 
acontecementos 
da historia de 
Israel

Coñece, interpreta
e construe unha 
liña do tempo cos 
principais 
acontecementos e 
personaxes da 
historia de Israel

Realiza e 
explica unha
liña do 
tempo 
situando os 
principais 
acontece-
mentos e 
persoaxes da
historia de 
Israel

Realiza e 
explica 
unha liña do
tempo cos 
principais 
acontece-
mentos e 
algúns 
persoaxes 
importantes

Situa nunha
liña do 
tempo os 
principais 
persoaxes e 
acontece-
mentos  da 
histotri de 
Israel (polo 
menos 
Abraham. 
Moisés, 
David...)

Identifica a 
algún 
personaxe, 
pero no no 
situa no 
tempo

Elaborar no caderno 
unha liña do tempo, 
situando os 
acontecementos e as 
personaxes máis 
importantes

Mostra interés 
pola historia de 
Israel e é capaz de
buscar relatos 
bíblicos onde 
identifica a 
manifestación 
divina

Busca  
relatos 
bíblicos e 
selecciona 
xestos e 
palabras que
lle permiten 
relatar 
acontece-
mentos onde
identifica a 
manifesta-
cion divina, 
e explica a 
sua 
importancia

É capaz de 
relatar 
acontece-
mentos 
fundamental
es da 
historia de 
Israel e 
explicar a 
sua 
importancia 
e seu 
significado

Relata 
algún dos 
acontece-
mentos 
principais 
da historia 
de Israel e 
explica a 
súa 
importancia

Relata algún
acontece-
mento, pero 
non explica 
que 
importancia 
ten

Localizar textos na 
Biblia onde se 
relaten os 
acontecementos 
principais da Historia
de Israel, relatalos no
caderno explicando a
súa importancia

Distinguir en 
Xesús os rasgos 
da súa natureza 
divina e humana

Identifica e 
clasifica de 
maneira 
xustificada os 
rasgos da 
persanalidade 
humana e divina 
de Xesús

Busca nos 
relatos 
evanxelicos 
os rasgos da 
personalidad
e de Xesús,e
compren-
deos  e é 
capaz de 
explicalos

Recoñece 
nos relatos 
evanxélicos 
os rasgos  
da 
personali-
dade de 
Xesús, 
explica 
algúns

Recoñece 
algún rasgo 
da 
personali-
dade de 
Xesús e 
explicao

Recoñece 
algún rasgo 
da 
personali-
dade de 
Xesús, pero 
no no 
explica

Localizar textos no 
Evanxelio, 
comprendelos e 
explicalos no 
caderno, a través de 
fichas de traballo
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Coñece e 
comprende o 
proceso de 
formación dos 
evanxeos

Recoñece a partir 
da lectura dos 
textos evanxélicos
os rasgos da 
persoa de Xesús e
diseña o seu perfil

Comprender a 
presenza de 
Xesús hoxe na 
Igrexa

Sinala e explica 
as distintas 
formas da 
presenza de 
Xesús na Igrexa: 
Sacramentos, 
palabra de Deus, 
caridade, 
autoridade.

Coñece e 
explica 
todos os 
sacramentos 
e os seus 
símbolos, 
como acción
do Espíritu, 
e asociaos 
cas distintas 
etapas e 
momentos 
da vida

Coñece 
todos os 
sacramentos
e valoraos 
como 
acción do 
Espíritu, 
sabendo 
explicalo

Coñece 
todos os 
sacramentos
como 
acción do 
Espiritu, so 
explica 
algúns

Coñece so 
algúns 
sacramentos
e non os 
explica

Realizar fichas 
explicativas do 
simbolismo de cada 
sacramento

DESEMPEÑOS DAS INTELIXENCIAS MÚLTIPLES  

• Sabe dialogar e debate opinións sobre un tema  

• Aprende as expresións que se utilizan ó traballar cun blog

• Coñece os blogs como elementos de comunicación  

• Comprende algúns textos en inglés relacionados ca unidade  

• Sabe expresar os seus sentimentos, ideas e coñecementos de maneira
oral e escrita  -Analiza un texto bíblico  

• Compara textos bíblicos e os seus estilos literarios  

• Valora a importancia do nacemento dun novo ser 

• Situa lugares de outros países e coñece a súa importancia  

• Comprende que os cristiáns estamos chamados a facer un mundo
mellor 

14
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• Ordena cronoloxicamente fotografías según as persoas que
aparecen nelas

• Interpreta a disposición na líña do tempo de acontecementos e
personaxes

• Coñece ou recorda algúns descubrimentos científicos realizados o
longo da historia

• Extrae información dun texto para resolver as actividades  

• Sabe elaborar un guión para expoñer un tema  

• Coñece as implicacións que ten actuar con liberdade  

• 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.  

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

15



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

Relación dos estandares e as competencias clave
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COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia

e tecnoloxía  CD: Competencia dixital AA: Aprender a aprender  CSC: Competencia social e

cívica SIEE : Sentido de iniciativa  espírito emprendedor. CEC: Conciencia e expresións

culturais. 
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TEMPORALIZACIÓN

1º TRIMESTRE

• Vivir e coñecer o universo, o mundo, a creación(4 semanas)

• Elección

• Dificultades da relación con Deus (2 semanas)

• Alianza

• Un Deus liberador (3 semanas)

• Principais etapas do pobo de Israel (4 semanas)

2º TRIMESTRE

• A orixe do cristianismo

• Xesús e o seu tempo

• Xesús, salvación e felicidade           (4 semanas)

• A misión de Xesús (3 semanas)

• Pentecostés: Comeza a misión (2 semanas)

3º TRIMESTRE

• Unha comunidade chamada Igrexa (3 semanas)

• Unidos na fe e no amor (2 semanas)

• Celebrar a vida

• As celebracións cristiás (3 semanas)

• Mediacións (2 semanas)
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CONTIDOS MÍNIMOS

• O ser humano e as relixións.

• Deus Pai creador, misericordioso e providente. Concepción cristiá
da vida. Ordenación da actividade humana ó ben da creación. 

• O ser humano creado por Deus. Unidade corpo e espírito

• Elixir o ben leva a felicidade

• Principais etapas da historia do pobo de Israel

• A orixe do cristianismo: Xesús de Nazaret

• Xesús e o seu tempo

• A misión de Xesús

• Xesús e a felicidade

• Pentecostés

• Unha comunidade chamada Igrexa

• As celebracións cristiás
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Segundo de ESO

O desenvolvemento do currículo estrutúrase en catro grandes bloques

que pretenden recoller o saber antropolóxico cristián acumulado ao longo

dos séculos. Eses bloques parten do sentido relixioso do home, continúan

co estudo da revelación; Deus maniféstase ao home e faio nunha historia

concreta, con personaxes e situacións que o alumnado debe coñecer e que

contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita revelación culmina en

Xesucristo e a mensaxe evanxélico, centro do terceiro bloque do currículo

e eixo vertebrador da materia. Por último, estúdase a Igrexa como

manifestación da presenza continuada de Xesucristo na historia. Convén

subliñar, por tanto, que lonxe dunha finalidade catequética ou de

adoutrinamento, o ensino da relixión católica ilustra aos estudantes sobre

a identidade do cristianismo e a vida cristiá. 

A estrutura do currículo de Educación Secundaria tenta pór de

manifesto a profunda unidade e harmonía da iniciativa creadora e

salvífica de Deus. O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a

constatación da realidade das cousas e os seres vivos, de modo especial o

home. Impónsenos a súa existencia como dato evidente. Nun segundo paso,

se a persoa non queda no primeiro impacto ou simple constatación da súa

existencia, ten que recoñecer que as cousas, os animais e o ser humano

non se dan o ser a si mesmos. Logo Outro os fai ser, a chama á vida e

mantenlla. Por iso, a realidade, en canto tal, é signo de Deus, fala da súa

existencia. 

A iniciativa creadora de Deus ten unha finalidade: establecer unha

relación de amizade co home. É dicir, Deus creou ao ser humano para que

sexa feliz en relación con el. Os relatos bíblicos da Creación e o Paraíso

exemplifican belamente a finalidade da creación da persoa e do mundo

enteiro para o seu servizo. Da súa orixe creatural e da súa chamada a

participar na amizade con Deus xorde a súa dignidade inviolable. 
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No entanto, o ser humano pretende apropiarse do don de Deus

prescindindo del. Nisto consiste o pecado. Este rexeitamento de Deus ten

como consecuencia no ser humano a imposibilidade de ser feliz. Dado que

a súa natureza está feita para o ben, a súa experiencia de mal e de límite

faille estrañar a plenitude que el non pode darse en por si e busca dalgún

modo restablecer a relación con Deus. Esta necesidade do ben, o desexo

de Infinito que caracteriza ao ser humano exprésase nas relixións como

procura do Misterio. 

A esta procura humana Divos responde manifestándose na historia.

Para iso, elixe un home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con

quen establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras

Deus irá dándose a coñecer aos homes dese pobo. Todo este acontecer

histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros sacros da

Biblia. Neste conxunto de libros non só recóllense as diferentes

intervencións de Deus na historia, senón tamén o ensino que comunica ao

seu pobo para que viva unha vida santa; unha sabedoría que influirá

positivamente na vida do pobo de Israel e, co tempo, no mundo enteiro. 

A historia de Israel exemplifica a traizón e rebelión dos homes ante a

iniciativa amorosa de Deus e ao mesmo tempo pon en evidencia a

constante fidelidade divina. A promesa dun salvador cumprirase en Cristo

Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a

misión encomendada polo Pai. En Xesucristo cúmprese o desexo de

felicidade que o home descobre no seu corazón. 

Xesús non só desvela o misterio humano e lévao á súa plenitude, senón

que manifesta o misterio de Deus, fainos coñecer que o verdadeiro Deus é

comuñón: Divos un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran

familia de Deus. Continuamente xerada pola acción de Xesucristo a través
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dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, dunha

cultura nova. A Igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e o espazo. Só

nela a persoa atópase co Xesucristo vivo. 

A vida eclesial é alimentada e servida mediante os diferentes

sacramentos instituidos por Xesucristo, está ritmada polos tempos

litúrxicos, exprésase na oración comunitaria e a caridade, frutifica na

xeración dunha civilización do amor. 

Este catro bloques que compoñen a área de relixión católica inclúen

conceptos, procedementos e actitudes, que permiten o coñecemento de si

mesmo, da realidade e dos problemas que esta expón. Por iso, os contidos

xerais da área contribúen á consecución dos obxectivos propostos para as

diferentes etapas. 

DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS

BLOQUE CONTIDOS TEMAS
 BLOQUE 1.    O SENTIDO 
RELIXIOSO DO HOME

A persoa humana, criatura de Deus libre e
intelixente.
O fundamento da dignidade da persoa.
O ser humano colaborador da creación de
Deus.

Unidade 1. ¿QUÉN SOMOS?
Unidade 2.  ABERTOS A DEUS

BLOQUE 2.   A 
REVELACIÓN: DEUS 
INTERVÉN NA HISTORIA

A aceptación da revelación: A fe.
Orixe, composición e interpretación dos 
Libros Sagrados.

Unidade 3. DIOS  DASE  A 
COÑECER 
Unidade 4. A FE DUN POBO

ANEXO BÍBLICO

BLOQUE 3.   XESUCRISTO, 
CUMPRIMENTO DA 
HISTORIA DA SALVACIÓN

Deus revélase en Xesucristo. Deus un e 
trino.
O Credo, síntese da acción salvífica de 
Deus na historia. 

Unidade 5. COMO NOS
Unidade 6. UN DEUS QUE Ë 
RELACIÓN

BLOQUE 4.   PERMANENCIA 
DE XESUCRISTO NA 
HISTORIA: A IGREXA

Expansión da igrexas as primeiras 
comunidades.
As notas da Igrexa

Unidade 7. AS  ORÍXES DO 
CRISTIANISMO
Unidade 8. IDE  POLO  MUNDO 
ENTEIRO
Unidade 9. PROTAGONISTA NO  
IMPERIO 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

   Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a

aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias;

responden ao que se pretende conseguir en cada materia. 

 Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no

currículo publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal

Española (Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de

Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do

ensino de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación

Secundaria Obrigatoria)

BLOQUE CRITERIOS 

BLOQUE 1.    O SENTIDO 
RELIXIOSO DO HOME

1. Establecer diferenzas entre o ser humano creado a imaxe de Deus e
os animais.

2. Relacionar a condición de criatura coa orixe divina.
3. Explicar a orixe da dignidade do ser humano como criatura de

Deus.
4. Entender o sentido e a finalidade da acción humana.

BLOQUE 2.   A 
REVELACIÓN: DEUS 
INTERVÉN NA HISTORIA

1. Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia.
2. Comprender e valorar que a fe é a resposta á iniciativa salvífica de

Deus.
3. Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia.
4. Coñecer e respectar os criterios do maxisterio da Igrexa ao redor da

interpretación bíblica.
5. Recoñecer na inspiración a orixe da sacralidade do texto bíblico

BLOQUE 3.   XESUCRISTO,
CUMPRIMENTO DA 
HISTORIA DA SALVACIÓN

1. Mostrar interese por recoñecer o carácter relacional da Divindade
na revelación de Xesús.

2. Vincular o sentido comunitario da Trindade coa dimensión
relacional humana.

3. Descubrir o carácter histórico da formulación de Credo cristián.
4. Recoñecer as verdades da fe cristiá presentes no Credo.

BLOQUE 4.   
PERMANENCIA DE 
XESUCRISTO NA 
HISTORIA: A IGREXA

1. Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras
comunidades cristiás.

2. Xustificar que a Igrexa é unha, santa, católica e apostólica.
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E S T Á N D A R E S D E A P R E N D I Z A X E  
e Grao mínimo de consecución para superalos

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que

concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada

materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o

rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e facilitar o

deseño de probas estandarizadas e comparables. 

Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no

currículo publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal

Española (Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de

Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do

ensino de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación

Secundaria Obrigatoria).

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE

A B C
Minimo 
agardable

D PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN

Establecer 
diferenzas entre o
ser humano 
creado a imaxe 
de Deus e os 
animais

Argumenta a 
dignidade do ser 
humano en 
relación cos 
outros seres vivos

Coñece e 
explica que é 
a dignidade 
humana e 
argumenta 
onde se 
fundamenta 
dende o 
punto de 
vista 
cristiano. É 
capaz de 
poñer 
exemplos

Coñece e 
explica a 
dignidade 
humana, 
expresa de 
onde ven o 
seu 
fundamento

Coñece e 
explica a 
dignidade 
humana, 
aínda que 
no na 
fundamenta

Coñece, 
pero non 
explica o 
que é a 
dignidade 
humana

Fai unha síntese 
establecendo as 
diferenzas

Explicar a orixe 
da dignidade do 
ser humano como
criatura de Deus. 
Os dereitos 
humanos

Valora, en 
situaciones de su 
entorno, a 
dignidade de 
todoser humano 
con 

Coñece e 
explica a 
orixe da 
dignidade do 
ser humano, 
e coñece 

Coñece e 
explica a 
orixe da 
dignidade 
do ser 
humano, e 

Coñece a 
orixe da 
dignidade 
do ser 
humano, 
pero no no 

Coñece 
algo da 
orixe da 
dignidade 
humana, 
pro no no 

Manexar a 
declaración dos 
dereitos humanos e 
ver como se plasma 
na realidade
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independenza das
capacidades 
físicas, 
cognitivas, 
intelectuais, 
sociais, etc

como se 
plasma na 
Declaración 
dos dereitos 
humanos, 
sendo capaz 
de percibir 
cando se 
violan

como esta 
se plasma 
nos dereitos
humanos

explica 
demasiado 
ben, 
relacionao 
cos dereitos
humanos

explica, 
nin o 
relaciona 
cos 
dereitos 
humanos

Entender o 
sentido e a 
finalidade da 
acción humana

Clasifica accións 
do ser humano 
que respetan ou 
destruen a 
creación

Valora, 
deduce e 
explica as 
consecuencia
s  das accións
dos seres 
humanos, 
según repeten
ou destruan a
creación 

Valora e 
deduce as 
consecuenci
as das 
accións dos 
seres 
humanos 
respecto da 
creación, 
según 
respeten ou 
destruan

Valora e 
deduce 
algunhas 
consecuenci
as das 
accións 
humanas 
como 
respetuosas 
ou 
destructivas

Non 
valora nin 
deduce as 
consecuen
cias da 
acción 
humana na
creación

Conocer y definir
la estructura y 
organización de 
la Biblia

Identifica , 
clasifica e 
compara as 
características 
fundamentais dos
Libros  Sagrados

Coñece, 
identifica e 
clasifica 
todos os 
libros da 
Biblia, sendo 
capaz de 
situalos 
razoablement
e no tempo e 
na época 
cultural a que
pertenceron

Coñece, 
identifica  e
clasifica 
todos os 
libros da 
Biblia, e 
situaos no 
tempo

Coñece, 
identifica e 
clasifica a 
maioría dos
libros da 
Biblia, 
distinguind
o si son do 
Antiguo 
Testamento 
ou do Novo

Coñece e 
clasifica 
algúns 
libros da 
Biblia

Localizar e clasificar
os libros da Biblia

Conocer y 
respetar los 
criterios de la 
Iglesia en torno a 
la interpretación 
biblica

Lee, localiza e 
esquematiza os 
criterios 
recollidos na Dei 
Verbum sobre a 
interpretacion da 
Biblia

Lee, 
Localiza, 
esquematiza 
e explica os 
criterios de 
interpretación
da Biblia

Lee, 
Localiza e 
esquematiz
a dando 
unha sixela 
explicación 
de cales 
sonos 
criterios de 
interpretaci
ón da Biblia

Localiza e 
esquematiz
a 
sinxelament
eos criterios
de 
interpretaci
ón da Biblia

Localiza, 
pero non 
esquemati
za nin 
explica 
ningún 
criterio de 
interpretac
ión

Manexar unha 
Biblia, buscando e 
localizando textos de
distintas épocas e 
tradicións

Reconocer en la 
inspiración el 
origen de la 

Distingue e sinala
nos textos 
bíblicos a 

É capaz de 
sinalar textos 
da Biblia 

Sinala 
algún texto 
da Biblia 

Sinala polo 
menos un 
texto da 

Non é 
capaz de 
sinalar nin
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sacralidad del 
texto bíblico

presenza dun  
Deus que se 
comunica

onde se 
manifesta un 
Deus que se 
comunica a 
través da 
historia

onde se 
manifesta 
un Deus 
que se 
comunica a 
través da 
historia

Biblia onde 
se 
manifesta 
un Deus 
que se 
comunica

un texto 
onde se 
manifeste 
a 
comunicac
ión de 
Deus

Coñecer e aceptar
que deus se 
manifesta na 
historia

 Na Biblia busca 
e elixe 
personaxes 
significativos do 
pobo de Israel e 
identifica e 
analiza as súas 
respostas

 Na Biblia 
busca 
personaxes 
significativos
do pobo de 
Israel, e 
analiza as 
súas 
respostas, 
sendo capaz 
de explicalas

Na Biblia 
busca algún
personaxe 
significativi
de Israel e 
sabe dar 
razón das 
súas 
respostas

Na Biblia 
busca polo 
menos duas
personaxes 
significativ
as de Israel 
e sabe dar 
razón das 
suas 
respostas

Busca na 
Biblia 
algún 
personaxe,
pero non 
da razón 
das súas 
respostas

Localiza personaxes 
importantes na 
Biblia

O Deus cristiano 
revelase en 
Xesuscristo (A 
Trinidade)

Recoñecer o 
sentido 
comunitario da 
Trinidade, e 
vinculalo ca 
dimensión 
relacional 
humana

Recoñecer e 
explicar o 
sentido 
comunitario 
da Trinidade, 
e ser capaz de
explicar e 
vinculalo ca 
dimensión 
relacional 
humana

Recoñece e 
explica o 
sentido 
comunitario
da 
Trinidade e 
encontralle 
a relación 
coa 
dimensión 
comunitaria
do ser 
humano

Entende 
algo do 
sentido 
comunitario
da 
Trinidade, 
pero no no 
relaciona ca
necesidade 
humana de 
relación

Non é 
capaz de 
explicar o 
sentido 
comunitari
o da 
Trinidade

Comprender a 
expansión do 
cristianismo a 
través das  
primeiras 
comunidades 
cristiáns

Localiza no mapa
os lugares de 
orixe das 
primeiras 
comunidades 
cristianas e 
describe as súas 
características

Recontrue o 
itinerario das 
viaxes de San
Paulo e 
explica cas 
súas palabras 
a difusión do 
cristianismo 
no mundo 
pagano

Reconstrue 
o itinerario 
das viaxes 
de San 
Pablo e 
explica 
xeralmente 
como foi a 
difusión do 
cristianismo
no Imperio 
romano

Reconstrue 
basicament
e o 
itinerario de
San Pablo e
explica algo
de como foi
a difusión 
do 
cristianismo
no Imperio 
romano

Reconstru
e moi 
basicamen
te o 
itinerario 
de San 
Pablo pero
non 
explica 
como foi a
difusión 
do 
cristianis
mo

É capaz de construir 
un mapa onde se 
exprese o itinerario 
das viaxes de Pablo

Xustificar que a 
Igrexa é unha, 
santa, católica e 

Describe e 
elabora materiais,
utilizando as 

Elabora 
materiais 
utilizando 

Elabora 
unha 
explicación 

Explica 
rudimentari
amente o 

Non 
explica en 
que 
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apostólica tecnoloxías da 
informción e a 
comunicación, 
onde se reflexa a 
universalidade e 
apostolicidade da
igrexa

tecnoloxías 
da 
información 
onde se vexa 
a 
universalidad
e e 
apostolicidad
e da igrexa

básica do 
que é a 
universalida
de e 
apostolicida
de da igrexa

que é a 
universalida
de e 
apostolicida
de da igrexa

consiste 
que a 
igrexa é 
universal e
apostólica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

RE1.1.1 1.1 Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos outros

seres vivos.

X X X

RE1.2.1 2.1 Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe

do ser humano.

X X X

RE1.3.1

3.1 Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de 

todo ser humano con independencia das capacidades físicas,

cognitivas, intelectuais, sociais, etc.

X X X

RE1.4.1

4.1 Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a

creación. Cambios para potenciar os dereitos humanos, a

convivencia, o progreso e a paz.

X X X

RE1.4.2

4.2 Deseña en pequeno grupo un plan de colaboración co seu

centro educativo no que se inclúan polo menos cinco

necesidades e as posibles solucións que o propio grupo levaría a

cabo.

X X

RE2.1.1

1.1 Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e

identifica e analiza a resposta de fe neles. X X X

RE2.2.1 2.1 Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que

se revela.

X X X

RE2.3.1

3.1 Identifica, clasifica e compara as características

fundamentais dos Libros Sacros mostrando interese pola súa

orixe divina.

X X

RE2.4.1

4.1 Le, localiza e esquematiza os criterios recolleitos na Dei

Verbum ao redor da interpretación da Biblia valorándoos como

necesarios.

X X

RE2.5.1

5.1 Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus

que se comunica, xustificando no grupo a selección dos

textos.

X X X

RE2.5.2

5.2 Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros Sacros

do autor divino e o autor humano. X X

RE3.1.1 .1.1 Coñece e describe as características do Deus cristián X X

RE3.1.2

1.2 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das

relixións politeístas e contrástaos coas características do Deus

cristián.

X X X X

RE3.2.1

2.1 Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita

do outro para alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus. X X X X
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RE3.3.1

3.1 Confecciona materiais onde se expresan os momentos

relevantes da historia salvífica e relaciónaos coas verdades de

fe formuladas no Credo.

X X

RE3.4.1 4.1 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu

significado.

X X

RE4.1.1

1.1 Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras

comunidades cristiás e describe as súas características. X X X X

RE4.1.2

1.2 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Pablo e

explica coas súas palabras a difusión do cristianismo no

mundo pagán.

X X X X X X

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

Igrexa.

X X X

 RE4.2.1 2.2 Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da

información e a comunicación, onde se reflexa a

universalidade e apostolicidade da Igrexa.

X X X

COMPETENCIAS CRAVE:  

CL: Competencia lingüística

CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía

CD: Competencia dixital

AA: Aprender a aprender

CSC: Competencia social e cívica

SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

CEC: Conciencia e expresións culturais.
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            CORRESPONDENCIA SINÓPTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

BLOQUE 1.   O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 
A persoa humana, criatura de
Deus libre e intelixente.

O fundamento da dignidade da
persoa.

O ser humano colaborador da
creación de Deus.

1. Establecer diferenzas entre o
ser humano creado a imaxe de
Deus e os animais.

2. Relacionar a condición de
criatura coa orixe divina.

3. Explicar a orixe da dignidade
do ser humano como criatura
de Deus.

4. Entender o sen t ido e a
finalidade da acción humana.

1.1 Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos
outros seres vivos.

2.1 Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa
a orixe do ser humano.

3.1 Valora, en situacións da súa contorna, a dignidade de
todo ser humano con independencia das capacidades
físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc.

4.1 Clasifica accións do ser humano que respectan ou
destrúen a creación.

4.2 Deseña en pequeno grupo un plan de colaboración co
seu centro educativo no que se inclúan polo menos cinco
necesidades e as posibles solucións que o propio grupo
levaría a cabo.

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA
A aceptación da revelación: A
fe.

O r i x e , c o m p o s i c i ó n e
interpretación dos Libros
Sacros.

1. Coñecer e aceptar que Deus se
revela na historia.

2. Comprender e valorar que a fe
é a resposta á iniciativa
salvífica de Deus.

3. Coñecer e definir a estrutura e
organización da Biblia.

4. Coñece r e r e spec t a r o s
criterios do maxisterio da
I g r e x a a o r e d o r d a
interpretación bíblica.

5. Recoñecer na inspiración a
orixe da sacralidade do texto
bíblico.

1.1 Busca e elixe personaxes significativos do pobo de
Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles.

2.1 Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao
Deus que se revela.

3.1 Identifica, clasifica e compara as características
fundamentais dos Libros Sacros mostrando interese pola
súa orixe divina.

4.1 Le, localiza e esquematiza os criterios recolleitos na
Dei Verbum ao redor da interpretación da Biblia
valorándoos como necesarios.

5.1 Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun
Deus que se comunica, xustificando no grupo a selección
dos textos.

5.2 Coñece e xustifica por escrito a existencia nos Libros
Sacros do autor divino e o autor humano. 

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
Deus revélase en Xesucristo.
Deus un e trino.

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

1. Mostrar interese por recoñecer
o carácter relacional da
Divindade na revelación de
Xesús.

2. Vincular o sentido comunitario
da Trindade coa dimensión
relacional humana.

3. Descubrir o carácter histórico
da formulación de Credo
cristián.

4. Recoñecer as verdades da fe
cristiá presentes no Credo

1.1 Coñece e describe as características do Deus cristián.

1.2 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades
das relixións politeístas e contrástaos coas características
do Deus cristián.

2.1 Recoñece, describe e acepta que a persoa humana
necesita do outro para alcanzar a súa identidade a
semellanza de Deus.

3.1 Confeccionar materiais onde se expresan os momentos
relevantes da historia salvífica e relaciónaos coas verdades
de fe formuladas no Credo.

4.1 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica
o seu significado.

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA
Expansión da igrexa, as
primeiras comunidades.

As notas da Igrexa.

1. Comprender a expansión do
cristianismo a través das
p r i m e i r a s c o m u n i d a d e s
cristiás.

2. Xustificar que a Igrexa é unha,
santa, católica e apostólica.

1.1 Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras
comunidades cristiás e describe as súas características.

1.2 Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Pablo e
explica coas súas palabras a difusión do cristianismo no
mundo pagán.

2.1 Describe e valora a raíz da unidade e santidade da
Igrexa
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TEMPORALIZACIÓN

1ºTrimestre

• O fenómeno relixioso e a súa linguaxe. , A persoa humana, criatura
de Deus libre e intelixente, O fundamento da dignidade da persoa. O
ser humano colaborador da creación de  Deus (4 semanas)

• A experiencia relixiosa como realidade antropolóxica. O sentido da
transcendencia. As grandes preguntas do home onde se enraíza o
relixioso. (3 semanas)

• Orixe, composición e interpretación dos Libros Sagrados 

• ( 3 semanas)

• Xesucristo, verdadeiro Deus e verdadeiro home, Mediador noso.    

• (2 semana)

2º Trimestre

• Deus revélase en Xesucristo. Deus un e trino. Un Deus que é
relación (3 semanas)

• A acción salvífica de Deus na Historia. A súa sínteses no Credo 

• (2 semanas)

• A presencia viva de Deus na Igrexa, sacramento universal de
salvación. A Igrexa continúa a obra de Xesucristo, animada polo
Espírito Santo. (2 semanas)

• A fe e o seguimento. A santidade como meta de todo cristián

•  (2 semanas)

3º Trimestre

• Orixe do cristianismo. (2 semanas) 

• Expansión das igrexa e as primeiras comunidades (4 semanas)

• A Igrexa. Compromiso dos cristiáns na construción da cidade
terrestre e valoración das achegas de outras relixións. (2 semanas)

• A civilización do amor: Deus promete un ceo novo e unha terra
nova. (2 semanas)
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CONTIDOS MÍNIMOS

• O fenómeno relixioso e a súa linguaxe. A busca de Deus e a súa
expresión relixiosa, histórica, cultural e social.

• As grandes preguntas do home onde se enraíza o relixioso. 

• O mal . A ruptura do home con Deus. O valor das mediacións.

• Xesucristo, verdadeiro Deus e verdadeiro home, Mediador noso.

• A presencia viva de Deus na Igrexa, sacramento universal de
salvación.

• Moral en relación coa verdade y a autenticidade persoal. A súa
presencia nos medios de comunicación.

• Compromiso dos cristiáns na construción da cidade terrestre e
valoración das achegas de outras relixións.

• A civilización do amor.
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TERCEIRO CURSO

CONTIDOS

1-EN BUSCA DA FELICIDADE

• Preguntas sobre a vida e a morte

• O desexo da felicidade

• Sentimentos no noso interior

• O que desvela o rostro

2.1-NON TODO É FELICIDADE

• As dificultades da vida humana

• O mal na vida humana

• Xesús, o modelo

• Loita interior

• A loita interior de San Antonio

2.2-ELEXIR BEN, ELEXIR O BEN

• Elixir

• A conciencia

• Buscar o ben

• A miña escala de valores

• Valores da xuventude

2.2-O CRISTIANO BUSCA FACER O BEN

• Seguir a Xesús

• O mandamento máis importante

32



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

• As benaventuranzas

2.2-SER DISCÍPULOS DE XESÚS

• Transformarse en discípulos

• Unha nova forma de vivir

• A amistade

• Amigos máis alá das dificultades

3.1-PERTENCER O GRUPO DOS DISCÍPULOS

• As accións salvadoras de Xesús

• As palabras de Xesús

• A Igrexa, corpo de Cristo

• Os meus grupos

4-AS RAÍCES DUNHA EUROPA CRISTIANA

• A  vida monástica

• A evanxelización de Europa

• O nacemento do Islam

• O silencio

• A arte románica, un catecismo en pedra

4-A CRISTIANDADE NA IDADE MEDIA

• O século de ferro

• Novas sensibilidades espirituais

• Conflitos e decadencia da cristiandade

• Peregrinar cara un mesmo

• Pórtico da Gloria
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3.2-TESTEMUÑAS DA FELICIDADE

• Cristiáns felices

• Xosé e María: A familia na que medrou Xesús

• María, nai de Xesús

• Os meus modelos

• Discípulos e mestres
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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.

• Distinguir a verdade da roupaxe literario no  relato do Xénese

• Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de 
comprender o mundo, a historia, a realidade

• 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
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• Atopar nas benaventuranzas os valores que serven de referencia na 
moral cristiá

• Recoñecer a mensaxe do Reino e as benaventuranzas como proxecto
de vida do cristián que se identifica con Xesucristo, e saber aplicar
á Igrexa as parábolas do Reino.

• Razoar os principios e valores que fundamentan a moral cristián,
aplicándoos especialmente á problemática actual sobre la vida.

• Coñecer ó grupo de seguidores de Xesús distinguindo entre 
discípulo e apóstolo

• Identificar na cultura a riqueza e a beleza que xera a fe

• Identificar o xénero literario e o autor de algúns textos de la Biblia.

• Establecer relacións entre textos da Biblia, da Tradición e do
Maxisterio sobre a revelación de Deus.

• Saber relacionar a experiencia da liberación de Israel coa presencia
de Deus como Pai amoroso no medio do seu pobo.

• Coñecer os fundamentos da relixión islámica, o significado da súa 
expansión en España e a convivencia ca relixión cristiá na España 
musulmá

• Comparar razoadamente distintas respostas fronte a finitude do ser 
humano

• Comprender o significado que tivo a aparición das ordes 
mendicantes

• Ser conscientes dos motivos que produciron que a cristiandade non 
mantivera a unidade

• Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa

• Recoñecer situacións nas que os cristiáns manifestan a alegría na 
entrega os demais e no amor a Deus
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E S T Á N D A R E S D E A P R E N D I Z A X E  
e Grao mínimo de consecución para superalos

CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE

A B C 
Mínimo 
agardable

D PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

Recoñecer o 
desexo de 
plenitude que 
ten a persoa

Expresa e 
comparte 
situacións e 
circunstancias nas
que recoñece a 
esixencia humana
de felicidade e 
plenitude

É capaz de 
expresar 
oralmente e 
por escrito 
situacións e 
circunstancias 
nas que 
recoñece a 
búsqueda 
humana da 
felicidade

Pode 
expresar 
por escrito 
e de forma 
oral 
maneiras 
en que a 
persoa 
busca 
sempre a 
felicidade

Expresa 
de forma 
básica a 
necesidde 
da persoa 
de buscar 
a 
plenitude

Non expresa 
suficientemente
a búsqueda da 
felicidade que 
caracteriza a 
persoa

Comparar 
razoadamente 
as distintas 
respostas frente
a finitude do 
ser humano

Analiza e valora a
experiencia 
persoal frente ós 
feitos bonitos e 
dolorosos

É capaz de 
analizar e 
valorar a 
experiencia 
persoal frente 
o bonito e o 
doloroso. 
Selecciona 
esceas de 
películas que 
mostran a 
búsqueda de 
sentido

É capaz de 
analizar e 
valorar a 
experiencia
persoal 
frente a 
beleza e a 
dor. 
Selecciona 
esceas de 
películas 
que 
mostran a 
busca do 
sentido

Analiza 
básicamen
te a súa 
experienci
a persoal 
frente a 
beleza e a 
dor. 
Selecciona
polo 
menos 
unha escea
de algunha
película 
onde se 
vexa a 
busca do 
sentido da 
vida

Non analiza  a 
súa experiencia
persoal frente a
beleza e a dor, 
nin pon algún 
exemplo sobre 
a busca do 
sentido

Descubrir que 
o pecado é o 
rexeitamento á 
intervención de
Deus na propia
vida

Identifica, analiza
e comenta 
situacións actuais 
onde se expresa o 
pecado como 
rexeitamento ou 
suplantación de 
Deus

É capaz de 
identificar, 
analizar e 
comentar 
situacións 
actuais onde 
se expresa o 
pecado

É capaz de 
identificar 
e analizar 
basicament
e situacións
actuais 
onde se 
expresa o 
pecado

Identifica 
e analiza 
polo 
menos 
unha 
situación 
actual 
onde se 
expresa o 
pecado

Non é quen de 
analizar polo 
menos unha 
situación acual 
onde se expresa
o pecado

Distinguir a 
verdade 

Analiza o texto 
sagrado 

Analiza e 
comenta o 

Analiza o 
texto 

Analiza 
basicamen

Analiza 
basicamente o 
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revelada da 
roupaxe 
laiteraria no 
relato do 
Xénese

diferenciando a 
verdade revelada 
da roupaxe 
literaria e recrea 
un relato da 
verdade revelada 
sobre o pecado 
orixinal ca 
linguaxe actual

texto sagrado 
diferenciando 
con 
normalidade a 
verdade 
revelada da 
roupaxe 
literaria.
Recrea un 
relato da 
verdade sobre 
o pecado ca 
linguaxe 
actual

sagrado 
diferencian
do a 
verdade 
revelada da
roupaxe 
literaria, e 
explicao  
ca linguaxe
actual

te o texto 
sagrado 
diferencia
ndo a 
verdade 
revelada 
da 
roupaxe 
literaria e 
explicao 
sinxelame
nte ca 
linguaxe 
actual

texto sagrado 
pero non 
diferenza a 
verdade 
revelada da 
roupaxe  
literaria .

Recoñece e 
aprecia que o 
Encontro con 
Xesús 
transforma á 
persoa, e levaa 
a comportarse 
de unha forma 
nova

Valora 
críticamente a 
experiencia de 
plenitude que 
aporta o 
cristianismo.

Analiza e 
valora 
criticamente a 
experiencia de
plenitude que 
aporta o 
cristianismo.  

Aprecia e 
valora 
criticament
e a 
experiencia
de 
plenitude 
que aporta 
o 
cristianism
o

Aprecia e 
valora  a 
plenitude 
que aporta
o 
cristianism
o.

Aprecia algúns 
aspectos que 
aporta o 
cristianismo, 
pero non é 
capaz de 
identificar a 
riqueza que 
xera o 
cristianismo

Recoñece que 
a experiencia 
de fe xera unha
cultura

Identifica na 
cultura a riqueza e
a beleza que xera 
a fe

Analiza e 
identifica a 
riqueza e a 
beleza que 
xera o 
cristianismo

Identifica e
explica a 
riqueza e 
beleza que 
xera o 
cristianism
o

Identifica 
basicamen
te a 
riqueza 
que xera o
cristianism
o

Non identifica 
suficientemente
a riqueza  que 
xera o 
cristianismo
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TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

• En busca da felicidade

• Preguntas sobre a vida e sobre a morte

• O desexo de felicidade...............................(3 semanas)

• Non todo é felicidade

• As dificultades da vida humana

• O mal na vida humana

• Xesús modelo de vida

• A loita interior..............................................(3 semanas)

• Elixir ben, elixir o ben

• Elixir

• A conciencia

• Buscar o ben

• A miña escala de valores.........................(3 semanas)

2º TRIMESTRE

• O cristián busca facer o ben

• Seguir a Xesús

• O mandamento máis importante

• As benaventuranzas...................................(2 semanas)

• Ser discípulos de Xesús

• Transformarse en  discípulos

• Discípulos misioneiros

• Unha nova forma de vivir
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• A amistade

• Amigos máis alá das dificultades...............(3 semanas   )

• Pertencer o grupo de discípulos

•  As accións salvadoras de Xesús

•  As Palabras de Xesús

• A Igrexa, Corpo de Cristo

• Os meus grupos............................................(3 semanas)

3º TRIMESTRE

• As raíces dunha Europa cristiá

• A vida monástica

• A evanxelización de Europa

• O nacemento do Islam

• O silencio...........................................(3 semanas)

• A cristiandade na Idade Media

• O século de ferro

• Novas sensibilidades espirituais

• Conflitos e decadencia da cristiandade

• Peregrinar cara un mesmo

• Pórtico da Gloria..........................................(4 semanas)

• Testemuñas da felicidade

• Cristiáns felices

• Xosé e María: A familia na que medrou Xesús

• María, nai de Xesús

• Discípulos e mestres............................(2 semanas)
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CONTIDOS MINIMOS

• A busca da felicidade

• Preguntas sobre o sentido da vida, sobre a vida e a morte

• O mal na vida humana. As dificultades na vida humana

• Elixir o ben para a felicidade

• Seguir a Xesús

• O cristián busca facer o ben

• 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

• Novas sensibilidades espirituais. As ordes mendicantes

• Conflitos e decadencia da cristiandade

• As peregrinacións

• O Pórtico da Gloria
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Cuarto de ESO

O desenvolvemento do currículo estrutúrase en catro grandes bloques

que pretenden recoller o saber antropolóxico cristián acumulado ao longo

dos séculos. Eses bloques parten do sentido relixioso do home, continúan

co estudo da revelación; Deus maniféstase ao home e faio nunha historia

concreta, con personaxes e situacións que o alumnado debe coñecer e que

contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita revelación culmina en

Xesucristo e a mensaxe evanxélico, centro do terceiro bloque do currículo

e eixo vertebrador da materia. Por último, estúdase a Igrexa como

manifestación da presenza continuada de Xesucristo na historia. Convén

subliñar, por tanto, que lonxe dunha finalidade catequética ou de

adoutrinamento, o ensino da relixión católica ilustra aos estudantes sobre

a identidade do cristianismo e a vida cristiá. 

A estrutura do currículo de Educación Secundaria tenta pór de

manifesto a profunda unidade e harmonía da iniciativa creadora e

salvífica de Deus. O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a

constatación da realidade das cousas e os seres vivos, de modo especial o

home. Impónsenos a súa existencia como dato evidente. Nun segundo paso,

se a persoa non queda no primeiro impacto ou simple constatación da súa

existencia, ten que recoñecer que as cousas, os animais e o ser humano

non se dan o ser a si mesmos. Logo Outro os fai ser, a chama á vida e

mantenlla. Por iso, a realidade, en canto tal, é signo de Deus, fala da súa

existencia. 

A iniciativa creadora de Deus ten unha finalidade: establecer unha

relación de amizade co home. É dicir, Deus creou ao ser humano para que

sexa feliz en relación con el. Os relatos bíblicos da Creación e o Paraíso

exemplifican belamente a finalidade da creación da persoa e do mundo

enteiro para o seu servizo. Da súa orixe creatural e da súa chamada a
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participar na amizade con Deus xorde a súa dignidade inviolable. 

No entanto, o ser humano pretende apropiarse do don de Deus

prescindindo del. Nisto consiste o pecado. Este rexeitamento de Deus ten

como consecuencia no ser humano a imposibilidade de ser feliz. Dado que

a súa natureza está feita para o ben, a súa experiencia de mal e de límite

faille estrañar a plenitude que el non pode darse en por si e busca dalgún

modo restablecer a relación con Deus. Esta necesidade do ben, o desexo

de Infinito que caracteriza ao ser humano exprésase nas relixións como

procura do Misterio. 

A esta procura humana Divos responde manifestándose na historia.

Para iso, elixe un home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con

quen establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras

Deus irá dándose a coñecer aos homes dese pobo. Todo este acontecer

histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros sacros da

Biblia. Neste conxunto de libros non só recóllense as diferentes

intervencións de Deus na historia, senón tamén o ensino que comunica ao

seu pobo para que viva unha vida santa; unha sabedoría que influirá

positivamente na vida do pobo de Israel e, co tempo, no mundo enteiro. 

A historia de Israel exemplifica a traizón e rebelión dos homes ante a

iniciativa amorosa de Deus e ao mesmo tempo pon en evidencia a

constante fidelidade divina. A promesa dun salvador cumprirase en Cristo

Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a

misión encomendada polo Pai. En Xesucristo cúmprese o desexo de

felicidade que o home descobre no seu corazón. 

Xesús non só desvela o misterio humano e lévao á súa plenitude, senón

que manifesta o misterio de Deus, fainos coñecer que o verdadeiro Deus é

comuñón: Divos un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran
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familia de Deus. Continuamente xerada pola acción de Xesucristo a través

dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, dunha

cultura nova. A Igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e o espazo. Só

nela a persoa atópase co Xesucristo vivo. 

A vida eclesial é alimentada e servida mediante os diferentes

sacramentos instituídos por Xesucristo, está ritmada polos tempos

litúrxicos, exprésase na oración comunitaria e a caridade, frutifica na

xeración dunha civilización do amor. 

Este catro bloques que compoñen a área de relixión católica inclúen

conceptos, procedementos e actitudes, que permiten o coñecemento de si

mesmo, da realidade e dos problemas que esta expón. Por iso, os contidos

xerais da área contribúen á consecución dos obxectivos propostos para as

diferentes etapas. 

     DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS

BLOQUE CONTIDOS TEMAS
BLOQUE 1.   O SENTIDO 
RELIXIOSO DO HOME 

As relixións: procura do sentido da 
vida.

Plenitude na experiencia relixiosa: 
a revelación de Deus na historia.

Unidade 1. A RELIXIÓN 
Unidade 2.  As RELIXIÓNS

BLOQUE 2.   A 
REVELACIÓN: DEUS 
INTERVEN  NA HISTORIA

A fidelidade de Deus á alianza co 
ser humano.

A figura mesiánica do Servo de 
Yhwh.

Unidade 3. DEUS MANIFÉSTASE, 
O CRISTIANISMO 
Unidade 4. JESÚS, MESÍAS

ANEXO BÍBLICO

BLOQUE 3.   XESUCRISTO, 
CUMPRIMENTO DA 
HISTORIA DA SALVACIÓN

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

Unidade 5. JESÚS, UNHA VIDA 
PLENA
Unidade 6. JESÚS CHAMA Á 
COMUNIDADE
Unidade 7. A COMUNIDADE DOS 
CRISTIÁNS HOXE

BLOQUE 4.   PERMANENCIA 
DE XESUCRISTO NA 
HISTORIA: A IGREXA

A pertenza a Cristo na Igrexa 
ilumina todas as dimensións do ser 
humano.
A autoridade eclesial ao servizo da 
verdade.
A misión do cristián no mundo: 
construír a civilización do amor.

Unidade 8. O AGASALLO DO 
AMOR
Unidade 9. A CIVILIZACIÓN DO 
AMOR
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a

aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias;

responden ao que se pretende conseguir en cada materia. 

Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no

currículo publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal

Española (Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de

Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do

ensino de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación

Secundaria Obrigatoria).

BLOQUE CRITERIOS 
BLOQUE 1.   O SENTIDO 
RELIXIOSO DO HOME 

1. Aprender e memorizar os principais trazos comúns das
relixións.

2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos
intentos humanos de resposta á procura de sentido.

BLOQUE 2.   A 
REVELACIÓN: DEUS 
INTERVEN  NA HISTORIA

1. Recoñecer e valorar as accións de Deus fiel ao longo da
historia.

2. Comparar e apreciar a novidade entre o Mesías sufrinte e o
Mesías político.

BLOQUE 3.   XESUCRISTO, 
CUMPRIMENTO DA 
HISTORIA DA SALVACIÓN

1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade
que orixina a Igrexa.

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

BLOQUE 4.   PERMANENCIA 
DE XESUCRISTO NA 
HISTORIA: A IGREXA

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

2. Distinguir que a autoridade está ao servizo da verdade.
3. Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo.
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E S T Á N D A R E S D E A P R E N D I Z A X E  
e Grao mínimo de consecución para superalos

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que

concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada

materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o

rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e facilitar o

deseño de probas estandarizadas e comparables. 

Son os establecidos para a Educación Secundaria Obrigatoria no

currículo publicado pola Comisión de Ensino da Conferencia Episcopal

Española (Resolución de 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de

Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do

ensino de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación

Secundaria Obrigatoria).

CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE

A B C
Mínimo 
agardable

D PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN

Aprender e 
memorizar os 
principais 
rasgos comúns 
das relixións

Identifica e 
clasifica os 
rasgos principais 
(ensinanza, 
comportamiento 
e culto) nas 
relixións 
monoteistas

Identifica, 
clasifica e 
explica os 
rasgos 
principais 
das relixións 
monoteístas

Identifica e 
clasifica os 
rasgos 
principais 
das relixións
monoteístas

Identifica e 
clasifica 
básicamente
algúns 
rasgos das 
relixións 
monoteístas

Identifica e 
clasifica moi 
rudimentaria-
mente algúns 
rasgos das 
relixións 
monoteístas

Ler e analizar 
diferentes textos das 
distintas relixións

La intervención
de Dios en la 
Historia

Busca 
información 
compara e 
presenta as 
respostas das 
distintas 
relixións ás 
preguntas do  
sentido

Razoa e 
analiza as 
razóns polas 
que a 
revelación é 
a plenitude 
da 
experiencia 
relixiosa

Razoa e 
analiza as 
principais 
razóns polas
que a 
revelación é 
a plenitude 
da 
experiencia 
relixiosa

Analiza 
algunhas 
razóns polas
que a 
revelación é
a plenitude 
da 
experiencia 
relixiosa

Analiza 
insuficiente-
mente as 
razóns polas 
que a 
revelación é a
plenitude da 
experiencia 
relixiosa

Buscar, ler e analizar 
textos da Biblia

Recoñecer e Identifica e Identifica e Identifica e Identifica e Identifica e Buscar, analizar 
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valorar as 
accións de 
Deus ó longo 
da historia

aprecia a 
fidelidade 
permanente de 
Deus que atopa 
na historia de 
Israel

explica a 
fidelidade de 
Deus que 
aparece na 
historia de 
Israel

explica a 
intervención
de Deus que 
aparece na 
historia de 
Israel

explica 
algún 
episodio da 
interven-
ción de 
Deus na 
historia de 
Israel

explica 
insuficiente-
mente algún 
episodio da 
intervención 
de Deus na 
historia de 
Israel

críticamente textos da
Biblia

Comparar e 
apreciar a 
novedade entre
o Mesías 
sufrinte e o 
Mesías político

Identifica, 
clasifica e 
compara os 
rasgos do Mesías
sufrinte e o 
Mesías político

Identifica, 
clasifica e 
compara os 
rasgos do 
Mesías 
esperado

Identifica, 
clasifica e 
compara 
algúns 
rasgos do 
Mesías 
esperado

Identifica, 
clasifica e 
compara 
básicamente
algúns 
rasgos do 
Mesías

Identifica e 
clasifica 
insuficiente-
mente algúns 
rasgos do 
Mesías

Descubrir  a 
iniciativa de 
Cristo para 
formar unha 
comunidade 
que orixina a 
Igrexa

Localiza, 
selecciona e 
argumenta en 
textos 
evanxélicos a 
chamada de 
Xesús

Localiza, 
selecciona e 
argumenta en
textos 
evanxélicos a
chamada de 
Xesús. 
Identifica e 
describe a 
misión 
salvífica de 
Xesús

Localiza, 
selecciona e 
argumenta 
en algúns 
textos 
evanxélicos 
a chamada 
de Xesús. 
Identifica e 
describe a 
misión 
salvífica de 
Xesús

Localiza e 
argumenta 
básicamente
en algúns 
textos 
evanxélicos 
a chamada 
de Xesús. 
Identifica e 
describe a 
misión 
salvífica de 
Xesús

Localiza e 
argumenta 
insuficiente-
mente nos 
textos 
evanxélicos.

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

Lee e explica de 
maneira 
comprensiva o 
Evanxeo e 
describe a misión
salvífica de 
Xesús

Localiza, 
selecciona e 
argumenta 
basándose en
textos do 
Evanxeo a 
misión de 
Xesús

Localiza, 
selecciona e 
argumenta 
basicamente 
basandose 
en textos do 
Evanxeo a 
misión de 
Xesús

Localiza e 
argumanta 
basicamen-
te en algún 
texto do 
Evanxeo a 
misión de 
Xesús

Localiza e 
argumenta 
insuficiente-
mente a 
misión de 
Xesús

Distinguir que 
a autoridade 
eclesial está o 
servicio da 
verdade

Localiza e 
xustifica tres 
acontecementos 
da historia nos 
que a Igrexa 
defendeu a 
verdade do ser 
humano

Localiza e 
xustifica 
polo menos 
tres 
acontece-
mentos da 
historia nos 
que a Igrexa 
defendeu a 
verdade do 
ser humano

Localiza e 
xustifica tres
acontece-
mentos da 
historia nos 
que a Igrexa 
defendeu a 
verdade do 
ser humano

Localiza e 
xustifica 
algún 
acontece-
mento da 
historia nos 
que a Igrexa
defendeu a 
verdade do 
ser humano

Non localiza 
nin xustifica 
nin un 
acontece-
mento da 
historia no 
que a Igrexa 
defendeu a 
verdade do 
ser humano

Coñecer e valorar
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Relaciona a 
misión do 
cristiano ca 
construcción 
do mundo

Investiga e 
debate sobre 
iniciativas 
eclesiales do seu 
entorno que 
colaboran na 
construcción da 
civilización do 
amor

Investiga e 
debate sobre 
iniciativas 
eclesiales do 
seu entorno e
explica como
colaboran na 
construcción 
da 
civilización 
del amor

Investiga e 
debate sobre
algunha 
iniciativa 
eclesial do 
seu entorno 
e explica 
como 
colaboran na
construcción
da 
civilización 
del amor

Investiga e 
debate 
algunha 
iniciativa da
Igrexa como
colabora-
ción na 
construcció
n na 
civilización 
do amor

Coñece 
insuficiente-
mente as 
iniciativas da 
Igrexa como 
colaboración 
da Igrexa na 
construcción 
da 
civilización 
do amor

Competencias Clave asociadas aos estandares

CL CD AA CSC SIEE CEC

RE1.1.1
1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, 
comportamento e culto) nas relixións monoteístas.

X X X X

RE1.1.2 1.2 Busca información e presenta ao grupo as respostas das 
distintas relixións ás preguntas de sentido.

X X X

RE1.2.1 2.1 Razoa porqué a revelación é a plenitude da experiencia 
relixiosa.

X X

RE1.2.2 2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a revelación de
Deus e as relixións.

X X X X

RE2.1.1 1.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que
atopa na historia de Israel.

X X

RE2.1.2 1.2 Toma conciencia e agradece os momentos da súa historia nos
que recoñece a fidelidade de Deus.

X X

RE2.2.1 2.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do Mesías sufrinte e o
Mesías político.

X X

RE2.2.1 2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías sufrinte
como criterio de vida.

X X

RE3.1.1 1.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a
chamada de Xesús.

X X

RE3.2.1 2.1 Le de maneira comprensiva un evanxeo, identifica e describe
a misión salvífica de Xesús.

X X

RE3.2.2
2.2 2.2 Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a
misión de Xesús e expón en grupo por que continúan a
misión de Xesús

X X X

RE4.1.1 1.1 Elaborar xuízos a partir de testemuños que
exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a
liberdade e de expresar a afectividade.

X X X X

RE4.1.2 1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben ante as
eleccións que se lle ofrecen.

X X X

RE4.1.3
1.3 É consciente das diferentes formas de vivir a afectividade e
prefire a que recoñece como máis humana.

X X X
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RE4.2.1 2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa vida e 
explica como recoñece nelas a verdade.

X X X

RE4.2.2 2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras que son
autoridade, polo servizo ou polo testemuño.

X X X

RE4.2.3
2.3Localiza e xustifica tres acontecementos da historia nos 
que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano.

X X X

RE4.3.1
3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais da súa
contorna que colaboran na construción da civilización do amor.

X X X X X

COMPETENCIAS CLAVE:  

CL: Competencia lingüística

CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía

CD: Competencia dixital

AA: Aprender a aprender

CSC: Competencia social e cívica

SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

CEC: Conciencia e expresións culturais.
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CORRESPONDENCIA SINÓPTICA

CONTENIDOS CRITERIOS DE AVALiACIÓN E S T Á N D A R E S D E A P R E N D I Z A X E
AVALIABLES

BLOQUE 1.   O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 
As relixións: procura do 
sentido da vida.

Plenitude na experiencia 
relixiosa: a revelación de 
Deus na historia.

1. Aprender e memorizar os
principais trazos comúns das
relixións.

2.  Comparar e distinguir a
intervención de Deus na
historia dos intentos humanos
de resposta á procura de
sentido.

1.1 Identifica e clasifica os trazos principais
(ensino, comportamento e culto) nas relixións
monoteístas.

1.2 Busca información e presenta ao grupo as
respostas das distintas relixións ás preguntas de
sentido.

2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da
experiencia relixiosa.

2.2 Analiza e debate as principais diferenzas entre a
revelación de Deus e as relixións. 

BLOQUE 2.   A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA
A fidelidade de Deus á 
alianza co ser humano.

A figura mesiánica do 
Servo de Yhwh.

1. Recoñecer e valorar as accións
de Deus fiel ao longo da
historia.

2. Comparar e apreciar a novidade
entre o Mesías sufrinte e o
Mesías político.

1.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de
Deus que atopa na historia de Israel.

1.2 Toma conciencia e agradece os momentos da
súa historia nos que recoñece a fidelidade de Deus.

2.1 Identifica, clasifica e compara os trazos do
Mesías sufrinte e o Mesías político.

2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías
sufrinte como criterio de vida

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
A chamada de Xesús a 
colaborar con El xera unha
comunidade.

1. Descubrir a iniciativa de Cristo
para formar unha comunidade
que orixina a Igrexa.

2. Coñecer e apreciar a invitación
de Jesús a colaborar na súa
misión.

1.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos
evanxélicos a chamada de Xesús.

2.1 Le de maneira comprensiva un evanxeo,
identifica e describe a misión salvífica de Xesús.

2.2 Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a
misión de Xesús e expón en grupo por que
continúan a misión de Xesús

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA
A pertenza a Cristo na 
Igrexa ilumina todas as 
dimensións do ser 
humano.

A autoridade eclesial ao 
servizo da verdade.

A misión do cristián no 
mundo: construír a 
civilización do amor.

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

2. Distinguir que a autoridade está
ao servizo da verdade.

3. Relacionar a misión do cristián
coa construción do mundo.

1.1 Elaborar xuízos a partir de testemuños que
exemplifiquen unha forma nova de usar a razón e a
liberdade e de expresar a afectividade.

1.2 Adquire o hábito de reflexionar buscando o ben
ante as eleccións que se lle ofrecen.

1.3 É consciente das diferentes formas de vivir a
afectividade e prefire a que recoñece como máis
humana.

2.1 Identifica persoas que son autoridade na súa
vida e explica como recoñece nelas a verdade.

2.2 Recoñece e valora na Igrexa distintas figuras
que son autoridade, polo servizo ou polo testemuño.

2.3 Localiza tres acontecementos da historia nos
que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano.
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TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

• Preguntas fundamentais que se fai a persoa a propósito do sentido
da vida.

• As relixións: procura do sentido da vida

• O ser humano, capaz de captar el sentido da transcendencia e de
descubrir a Deus.

• A fe, resposta a revelación. A fe é razoable e apoiase en signos ou
indicios.

• Actitudes do crente. 

2º Trimestre

• Expansión do cristianismo por América, Asia e África durante o
século XVI.

• Deus manifestase. O cristianismo

• A figura de Xesús, o Mesías

• A pertenza a Cristo na igrexa ilumina todas as dimensións do ser
humano

• A autoridade eclesial ao servizo da verdade e da persoa

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

3º Trimestre

• A renovación interior da Igrexa na primeira metade do século XX.

• O Concilio Vaticano II.

• A Igrexa na sociedade contemporánea

• Relación fe e cultura no século XX.

• A mensaxe de Xesús na arte.
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CONTIDOS MÍNIMOS

• Preguntas fundamentais que se fai a persoa a propósito do sentido
da vida.

• Buscar respostas: As relixións

• A fe, resposta a revelación. A fe é razoable e apoiase en signos ou
indicios.

• A fe cristián da sentido a vida. 

• Xesús: O Mesías

• A comunidade cristián

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

• O Concilio Vaticano II.

• A Igrexa na sociedade contemporánea.

• Relación fe e cultura no século XX.

• A mensaxe de Xesús na arte.
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Programación didáctica para
 

1º e 2º de  Bacharelato
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OBXECTIVOS

• Identificar as cuestións sobre o sentido da vida e valorar a
importancia que estas teñen para a felicidade persoal.

• Adquirir un panorama xeral organizado das grandes respostas que
se dan ás cuestións sobre o sentido da vida.

• Enmarcar as relixións, e de xeito especial á fe cristiá, no contexto da
resposta ó problema do sentido da vida.

• Tomar conciencia dos principais problemas que vive a sociedade
actual, analizar os feitos, investigar as causas e coñecer a
doutrina da Igrexa sobre los mesmos.

• Adquirir un panorama xeral organizado da doutrina social da
Igrexa, das súas raíces, principios inamovibles e evolución
histórica.

• Comprender que o orden social imperante hoxe no mundo constitúe
unha violación da dignidade da persoa e do dereito dos pobos e
comprometerse en colaborar na mellora do mesmo.

• Adquirir un panorama das claves fundamentais da vida persoal, das
que, en grande medida, depende a felicidade e a relación persoal.

• Captar a importancia do «proxecto persoal de vida» como
instrumento para guiar a propia vida y comprender as
implicacións da proposta cristiá nese proxecto.

• Elaborar unha adecuada comprensión do que significa «ser
persoa», a partir das dúas vertentes fundamentais da experiencia
humana: a interioridade e o encontro cos demais e có mundo.

• Coñecer as composicións artísticas de contido cristián más
significativas da cultura de Occidente e da nosa cultura máis
próxima e desenvolver a sensibilidade artística e relixiosa diante
da contemplación e o estudio de obras de arte de contido
relixioso.

• Saber interpretar as diferentes maneiras que ten a arte de presentar
o relixioso e descubrir a mensaxe cristiá na arte.

• Valorar a importancia que a arte cristiá tivo e ten na formación do
patrimonio cultural da humanidade,e de xeito particular, na
formación do patrimonio cultural do noso país.
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COMPETENCIAS CLAVE  

        A ERE contribúe o desenvolvemento integral da persoa, respondendo
a dimensión relixiosa do ser humano, permite adoptar unha actitude de
apertura ó sentido relixioso, contribúe o desenrolo das competencias
clave:

 Competencia lingüística, fomentando a habilidade  para
utilizar a lingua tanto escrita como oral para expresar ideas
e interactuar cos demais

 Competencia matemática, contribuíndo a que o alumnado se
exprese con rigor e orde e argumente de forma lóxica e
razoada.

 Competencia dixital, fomentando o uso seguro e crítico das
TIC para obter, analizar, producir e intercambiar
información  

 Competencia de Aprender a aprender, implica que o
alumnado desenrole a súa capacidade para iniciar a
aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e o
tempo, traballar de forma individual ou colaborativa para
conferir un obxectivo.  

 Competencias sociais e cívicas: Fan referencia ás
capacidades para relacionarse cas persoas e participar de
maneira activa, participativa e democrática na vida social e
cívica  

 Competencias de sentido de la iniciativa y espírito
emprendedor, implica habilidades para converter as ideas
en actos, a creatividade ou as capacidades para asumir
riscos, planificar e xestionar proxectos.  

 Competencia de conciencia e expresións culturais, fai
referencia á capacidade para apreciar a importancia da
expresión a través da música, das artes plásticas e escénicas
ou a literatura.  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CONTIDOS 

A)O SENTIDO DA VIDA

1. Preguntas fundamentais da persoa sobre o sentido da vida

2. Respostas ás preguntas sobre o sentido da vida.

3. A busca do sentido.

4. Humanismos actuais como resposta ó sentido da vida.

i) Os humanismos do século XIX
• Feurebach, Ludwing -------Ateísmo
• Marx, Karl -------------------Comunismo
• Nietzsche,Friedrich ---------Nihilismo
• Freud, Sigmund --------------Psicanálise

ii) Os humanismos del século XX

• Existencialismo
• Cientificismo
• Personalismo
• Posmodernidade

iii) Conclusión sobre os humanismos

5. A dimensión relixiosa do home e as súas distintas expresións.

i) Elementos que constitúen o fenómeno relixioso

ii) Manifestacións da actitude relixiosa: as mediacións

iii) Relixión, maxia, superstición, idolatría

6. A relixión como proposta de sentido da vida.

7. Panorama das relixións e a súa resposta ó sentido da vida.

8. O cristianismo.

9. A fe cristiá e o sentido da vida.
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10.A mensaxe de Xesús diante dos distintos interrogantes do home de
hoxe: o mal e a dor, o máis alá.

11. O sentido da vida de Xesús.
B) O MUNDO NO QUE VIVIMOS

A situación da sociedade actual, especialmente no que se refire á
xustiza social e á  convivencia entre tódolos pobos.

1. Os mundos deste mundo

 O compromiso do cristián coa sociedade

2. As raíces do problema social

 A cuestión social

3. Historia e natureza da doutrina social da igrexa.

4. Principios da doutrina social da igrexa.

5. A terra na que vivimos.

 Agresións ó medio ambiente

6. Ecoloxía humana

 Os nenos
 Outros colectivos que padecen marxinación
 A marxinación é intolerable

7. O terceiro mundo

 A fame, a pobreza, as formas da pobreza

8. Construír a paz

 As cifras da violencia
 As causas da violencia
 A paz, tarefa das persoas

9. O compromiso cristián
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C) RELIXIÓN E ARTE

1.   A dimensión espiritual da arte.

2.   A arte cristiá: dende as súas orixes ata os nosos días. A simboloxía
cristiá.

Os comezos: ausencia de representacións cristiás.

As primeiras representacións cristiás.

O Románico e o Gótico

Renacemento e Barroco

S.  XIX  e  XX

3.   Imaxe de Xesús na arte.

D) As peregrinacións: Fenómeno relixioso. O Camiño de Santiago

1.   Historia do Apóstolo Santiago.

2.   O descubrimento do Sartego.

3.   A orixe de Santiago.

4.   O Camiño: patrimonio artístico e natural.

5.   Os peregrinos Xacobeos.

6.   A hospitalidade e os perigos.

7.   A arte a través do Camiño.

8.   As igrexas de peregrinación.

9.   A Catedral de Santiago.

10.   A cidade de Santiago.
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E S T Á N D A R E S D E A P R E N D I Z A X E  
e Grao mínimo de consecución para superalos

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE
AVALIABLES

A B C
Mínimo 
agardable

D PROCEDEMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

Recoñecer e 
respetar a 
necesidade de 
sentido na persoa

Reflexiona sobre 
acontecementos 
mostrados nos 
medios de 
comunicación e 
emite xuizos de 
valor sobre a 
necesidade de 
sentido

Analiza e 
comenta 
críticamente
distintos 
textos e 
esceas de 
películas 
onde se 
mostra a 
búsqueda de
sentido do 
ser humano

Analiza e 
comenta 
críticamente
textos e 
esceas de 
películas 
onde se 
mostra a 
búsqueda 
de sentido 
do ser 
humano

Analiza e 
comenta 
críticamente
algún texto 
e comenta 
algunha 
escea onde 
se mostra a 
búsqueda do
sentido do 
ser humano

Analiza e 
comenta 
insuficiente-
mente textos
e esceas de 
películas 
onde se 
mostra a 
búsqueda do 
sentido 

Síntesis recoñecendo
a necesidade de 
sentido

Expresiones 
históricas del 
sentido religioso

Comparar 
manifestaciones 
históricas que 
permitan 
desvelar desde 
sempre o sentido 
relixioso do ser 
humano

Identifica e 
diferenza a 
diversidade 
de respostas
salvíficas 
que mostran
as relixións

Identifica  e
diferenza a 
diversidade 
de respostas
salvíficas 
que mostran
as relixións

Identifica e 
diferenza 
algunhas 
respostas 
salvíficas 
que mostran
as relixións

Non 
identifica nin
diferenza 
respostas 
salvíficas 
que mostran 
as relixións

O misterio da 
persoa humana 
fundamento da 
sua dignidade

Descubre, a  
partir dun 
visionado que 
mostre a 
inxustiza, a 
incapacidade da 
lei para 
fundamentar a 
dignidade 
humana. 
Compara con 
textos eclesiales 
que vinculan a 
dignidade do ser 
humano a sua 
condición de 
criatura

Mostra a 
través de 
exemplos a 
inxustiza e a
incapacida-
de da lei 
para 
fundamenta
ra dignidade
humana

Mostra a 
través de 
algúns 
exemplos a 
inxustiza e 
a 
incapaidade
da lei para 
fundamen-
tar a 
dignidade 
humana

Mostra a 
través de 
algúns 
exemplos a 
inxustiza e a
incapacida-
de da lei 
para 
fundamentar
a dignidade 
humana

Non mostra 
nin un 
exemplo 
onde se vexa
a inxustiza e 
a incapacida-
de da lei 
para 
fundamen-
tar a 
dignidade 
humana

Identificar e 
contrastar no 
momento actual 
diversas respostas 
de sentido.

Califica e explica
as respostas de 
sentido que 
ofrece o ateísmo,
agnosticismo o 

Explica as 
respostas de
sentido que 
ofrece o 
ateísmo, 

Explica as 
respostas de
sentido que 
ofrece o 
ataísmo, 

Explica 
algunha 
resposta o 
sentido que 
ofrece o 

Coñece 
algunha 
resposta, 
pero non 
sabe 
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laicismo e 
contrastaas ca 
resposta que 
ofrecen as 
relixións

agnosticis-
mo ou 
laicismo e 
comparaas 
ca resposta 
que ofrecen 
as relixións

agnosticis-
mo e 
comparaas 
cas que 
ofrecen as 
relixións

ateísmo e 
compara cas
que ofrece 
as relixións 
de maneira 
sinxela

explicala nin
comparala 
cas que 
ofrecen as 
relixións

Coñecer e valorar 
o contexto no que 
nace e a ensinanza
da doctrina social 
da Igrexa

Identifica 
problemas 
sociales de finais
do século XlX. 
Estuda a sua 
evolución ata a 
actualidade e 
analiza as 
respostas da 
Doctrina Social 
da Igrexa

Identifica 
problemas 
sociais e 
sinala a súa 
evolución 
ata a 
actualidade 
e coñece as 
respostas da
Doctrina 
Socialda 
Igrexa

Identifica 
algúns 
problemas 
sociais  e 
coñece a 
sua 
evolución 
ata hoxe. 
Da conta 
das 
respostas da
Doctrina 
Social da 
Igrexa

Identifica 
algún 
problema 
social e 
coñece a sua
evolución. 
Analiza 
algunha das 
respostas da
Doctrina 
Social da 
Igrexa

Identifica a 
dignidade humana
como clave para 
unha convivencia 
xusta entre os 
homes, 
diferenciandoa 
dos 
recoñecimentos 
que o estado fai a 
través das leis

Elabora unha 
definición 
persoal sobre os 
términos legal 
ético e moral. 
Explica as 
diferenzas entre 
os términos ca 
axuda de 
mediosaudiovisu
ais

É capaz de 
elaborar 
unha 
definición 
persoal 
sobre os 
términos, 
legal, ético 
e moral. 
Explica con 
detalle as 
diferenzas 
entre os 
términos ca 
axuda de 
medios 
audiovisuais

Elabora 
unha 
definición 
sobre os 
términos 
legal, ético 
e moral. 
Explica as 
diferenzas 
entre os 
términos ca 
axuda de 
medios 
audiovi-
suais

Elabora 
unha 
definición 
sinxela 
sobre os 
términos 
legal, ético e
moral. 
Explica as 
diferenzas 
básicas ca 
axuda de 
medios 
audiovisuais

Elabora unha
incompleta 
definición 
dos términos
legal, ético e
moral. Pero 
non é que de
explicar as 
diferenzas

Coñecer e aplicar 
os principios 
fundamentais da 
Doctrina Social da
Igrexa a diversos 
contextos

Comprende e 
define con 
palabras persoais
o significado de 
ben común, 
destino universal 
dos bens e 
subsidiariedade. 
Aplica a 
situacións 
concretas estos 

É capaz de 
definir con 
palabras 
persoais o 
significado 
de ben 
común, 
destino 
universal 
dos bens e 
subsidiarie-

Define con 
palabras 
persoais o 
significado 
de ben 
común, 
destino 
universal 
dos bens e 
subsidiarie-
dade. 

Define  de 
maneira 
sinxela o 
significado 
de ben 
común, 
destino 
universal 
dos bens e 
subsidiarie-
dade. 

Define algún
dos 
términos, 
pero non é 
capaz de 
aplicalos a 
situacións 
concretas
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principios dade. 
Aplicaos  a 
situacións 
concretas 

Aplicaos a 
situacións 
concretas

Aplicaos a 
situacións 
concretas

Coñecer e 
distinguir os 
diferentes 
métodos 
utilizados pola 
persoa para 
coñecer a verdade

Identifica, a 
través de fontes, 
os diferentes 
métodos de 
coñecer a 
verdade na 
filosofía, a 
teoloxía, a 
ciencia e a 
técnica

Busca e 
identifica, a 
través de 
fontes, os 
diferentes 
métodos de 
coñecer a 
verdade na 
filosofía, a 
teoloxía, a 
ciencia e a 
técnica

Busca e 
identifica, a
través de 
fontes, os 
diferentes 
métodos de 
coñecer a 
verdade na 
filosofía, a 
teoloxía, a 
ciencia e a 
técnica

Identifica 
algúns 
métodos de 
coñecer a 
verdade

Describir e explicar 
por escrito os 
diferentes métodos 
para coñecera 
verdade

Coñecer, explicar 
e aceptar os 
momentos 
históricos de 
conflicto entre a 
ciencia e a fe, 
sabendo dar 
razóns 
xustificadas de 
porque actuaron 
así

Recoñece con 
asombro e 
esforzase por 
comprender a 
orixe divina do 
cosmos e 
distingue que 
non provén do 
azar

Recoñece e 
esforzase 
por explicar
a orixe 
divina do 
cosmos e 
distingue 
que non 
provén do 
azar

Recoñece e 
explica 
mínimamen
te a orixe 
divina do 
cosmos e 
distingue 
que non 
provén do 
azar

Explica de 
forma 
básica a 
orixe divina 
do cosmos 
distinguindo
que non 
provén do 
azar

Explica 
insuficiente
mente a 
orixe divina 
do cosmos, e
non razoa 
que non 
provén do 
azar

Ser consciente de 
que a persoa é 
xeradora de 
cultura

Identifica os 
elementos 
propios de 
diversas culturas 
e comparaas

Identifica e 
explica 
elementos 
propios de 
diversas 
culturas e 
comparaas

Identifica 
algúns 
elmentos 
propios das 
diversas 
culturas e 
fai unha 
sinxela 
compara-
ción

Identifica 
básicamente 
algúns 
elementos 
propios das 
diversas 
culturas

Identifica 
moi 
pobremente 
algúns 
elementos 
propios das 
diversas 
culturas

Analizar diferentes 
expresións artísticas. 
Música, pintura, 
escultura, 
arquitectura, cine...

A cultura e a fe 
xeradoras de 
símbolos

Identifica os 
símbolos máis 
importantes do 
cristianismo

Identifica e 
sabe 
explicar os 
símbolos 
máis 
importantes 
do 
cristianismo

Identifica e 
explica de 
modo 
sinxelo os 
símbolos 
máis 
importantes
do 
cristianismo

Identifica e 
explica os 
símbolos 
principais do
cristianismo

Identifica 
parcialment
e algún 
símbolo do 
cristianismo
, pero non é 
quen  de 
explicalos

A arte, modo de 
expresión dos 

Coñece as 
maneiras de 

Explica o 
significado 

Explica 
sinxelament

Explica 
algún dos 

Coñece 
algún 
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símbolos 
relixiosos

exprsar os 
símbolos 
relixiososs  a 
través da arte

dos 
símbolos 
cristianos 
en cada 
estilo 
artístico

e a maior 
parte dos 
símbolos do
cristianismo

símbolos 
máis 
importantes 
do 
cristianismo

símbolo, 
pero no nos 
explica

O símbolismo na 
arte cristiá

Interpreta os 
símbolos 
cristianos nos 
distintos estilos 
artísticos

Coñece e 
relata 
cronolóxica
mente os 
distintos 
estilos 
artísticos e 
maneiras de
expresar os 
símbolos

Coñece e 
relata os 
distintos 
estilos 
artísticos e 
a maneira 
de expresar 
os símbolos

Coñece e 
relata algúns 
estilos 
artísticos e 
algúns 
símbolos

Coñece 
algún estilo 
artístico, 
pero non 
explica os 
símbolos

O camiño de 
Santiago, vehículo
transmisor de 
cultura

Coñecer os 
distintos camiños
de santiago e a 
importancia que 
tuvo o fenómeno 
da peregrinación 
na expansión da 
cultura

Coñece  os 
distintos 
camiños a 
Santiago e o
fenómeno 
da 
peregrinaci
ón e a súa 
importancia
na construc-
ción 
europea

Coñece 
básicament
e os 
camiños a 
Santiago e 
explica a 
importancia
da 
peregrina-
ción

Coñece os 
camiños a 
Santiago e 
explica 
mínimament
e a 
importancia 
da 
peregrinació
n

Coñece 
pouco os 
camiños de 
Santiago e 
non explica 
a 
importancia 
do 
fenómeno 
da 
peregrina-
ción
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COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia

e tecnoloxía  CD: Competencia dixital AA: Aprender a aprender  CSC: Competencia social e

cívica SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CEC: Conciencia e expresións

culturais. 
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TEMPORALIZACIÓN

---1º de Bacharelato---

1º Trimestre

A)O SENTIDO DA VIDA

1. Preguntas fundamentais da persoa sobre o sentido da vida

2. Respostas ás preguntas sobre o sentido da vida.

3. A busca do sentido.

4. Humanismos actuais como resposta ó sentido da vida.

i) Os humanismos do século XIX

•Feurebach, Ludwing -------Ateísmo
•Marx, Karl -------------------Comunismo
•Nietzsche,Friedrich ---------Nihilismo
•Freud, Sigmund --------------Psicanálise

ii)  Os humanismos del século XX

• Existencialismo
• Cientificismo
• Personalismo
• Posmodernidade

iii) Conclusión sobre os humanismos

2º Trimestre

5. A dimensión relixiosa do home e as súas distintas expresións.

i) Elementos que constitúen o fenómeno relixioso

ii) Manifestacións da actitude relixiosa: as
mediacións
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iii) Relixión, maxia, superstición, idolatría

6. A relixión como proposta de sentido da vida.

7. Panorama das relixións e a súa resposta ó sentido da vida.

8. O cristianismo.

9. A fe cristiá e o sentido da vida.

10. A mensaxe de Xesús diante dos distintos interrogantes do
home de hoxe: o mal e a dor, o máis alá.

11. O sentido da vida de Xesús.

3º Trimestre

B) O MUNDO NO QUE VIVIMOS

A situación da sociedade actual, especialmente no que se refire á
xustiza social e á  convivencia entre tódolos pobos.

1. Os mundos deste mundo

O compromiso do cristián coa sociedade

2. As raíces do problema social

A cuestión social

3. Historia e natureza da doutrina social da igrexa.

4. Principios da doutrina social da igrexa.
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---2º de Bacharelato---

1º Trimestre

A)RELIXIÓN E ARTE

1.   A dimensión espiritual da arte.

2.   A arte cristiá: dende as súas orixes ata os nosos días. A
simboloxía cristiá

      Os comezos: ausencia de representacións cristiás.

      As primeiras representacións cristiás.

      A época de Constantino

      O Románico e o Gótico

     Renacemento e Barroco

  S.  XIX  e  XX

3.   Imaxe de Xesús na arte.

2º Trimestre

B)As peregrinacións: Fenómeno relixioso. O Camiño de Santiago

1.   Historia do Apóstolo Santiago.

2.   O descubrimento do Sartego.

3.   A orixe de Santiago.

4.   O Camiño: patrimonio artístico e natural.

5.   Os peregrinos Xacobeos.

6.   A hospitalidade e os perigos.

7.   A arte a través do Camiño.
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8.   As igrexas de peregrinación.

9.   A Catedral de Santiago.

10.   A cidade de Santiago.

 
3º Trimestre

B) O MUNDO NO QUE VIVIMOS

5. A terra na que vivimos.

Agresións ó medio ambiente

6. Ecoloxía humana

Os nenos
Outros colectivos que padecen marxinación
A marxinación é intolerable

7. O terceiro mundo

A fame, a pobreza, as formas da pobreza

8. Construír a paz

As cifras da violencia
As causas da violencia
A paz, tarefa das persoas

9. O compromiso cristián
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Describir as grandes respostas que se teñen dado ás cuestión sobre o
sentido da vida e saber recoñecer eses diferentes tipos de resposta en
algunhas condutas actuais.

• Coñecer o sentido da vida que propuxeron algúns dos pensadores máis
representativos dos séculos XIX y XX.

• Situar o fenómeno relixioso como un dos elementos máis específicos de
resposta á cuestión sobre o sentido da vida.

• Captar a especificidade da relixión cristiá no contexto das demais
relixións e comprender a estructura da propia fe cristiá e as súas
consecuencias na vida das persoas que a aceptan.

• Detectar cómo o sentido da vida leva a moitas persoas a preguntarse
polo misterio da vida e a comprender que Deus, na persoa de
Xesucristo, da sentido á vida dos homes.

• Tomar conciencia da importancia do Camiño de Santiago na
modulación da nosa cultura e o enriquecemento  que supuxo o longo
da historia e na actualidade.

• Describir a realidade social, política e económica do entorno, mediante
a observación e o 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.

• Detectar, mediante o análise e a contemplación de obras artísticas, a
dimensión espiritual da arte.

• 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.
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• 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.
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CONTIDOS MÍNIMOS  para 1º de Bacharelato

• Cuestións sobre o sentido da vida.

• Respostas ás cuestións sobre o sentido da vida.

• Os humanismos dos séculos XIX y XX.

• As relixións como respostas. Características más importantes.

• A resposta da fe cristiá.

• O mundo no que vivimos e os seus problemas.

• O compromiso do cristián no mundo.

CONTIDOS MÍNIMOS para 2º de Bacharelato

• 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.

• O mundo no que vivimos e os seus problemas

• O compromiso do cristián no mundo.
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CRITERIOS METODOLÓXICOS

Ensinar relixión, como é ben sabido, non consiste unicamente en explicar
unhas verdades relixiosas ben estruturadas, senón en axudar a os alumnos
a construír un pensamento fundamentado, sistemático e autocrítico acerca
das cuestiones relixiosas fundamentais.
Neste sentido, non é tan importante o que ensinamos como o que o alumno
aprende do ensinado. Dito de outro modo, una ensinanza non é tal se o seu
efecto non é a aprendizaxe.

Os criterios que guían este proceso podémolos resumir nestes principios:

• O protagonista do proceso de ensinanza e aprendizaxe é o alumno
coa súa propia actividade.

• Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes
que favorezan e melloren dito nivel de desenvolvemento.

• A metodoloxía será activa, pois unicamente así o alumno, orientado
polo profesor, pode adquirir un elenco de coñecementos propios.

• Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan
fronte a súa aprendizaxe mecánica. Apostase por unha aprendizaxe
significativa, que se produce cando o alumno relaciona os novos
contidos cos coñecementos que xa ten. Valorarase a memorización,
pero unicamente se é comprensiva. A memorización repetitiva, sen
comprensión dos contidos, non exerce ningunha función de
aprendizaxe.

• Fomentarase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración
de conclusións con respecto ó que se aprendeu, de modo que o
alumno puída analizar o seu progreso respecto ós seus
coñecementos.

Todos estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan,
gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma.
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ACERCA DA AVALIACIÓN  E OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación debe ser entendida como un proceso de recollida e
análise de información que facilite coñecer hasta que punto se está
producindo un bo desenvolvemento das capacidades do alumno e unha boa
aprendizaxe dos contidos a aprender. Tratase dun proceso continuo. No
que respecta á avaliación das aprendizaxes (xa que la avaliación das
capacidades é un proceso máis global, e non dependente de unha única
materia) teremos en conta varios aspectos que influirán no resultado final.

Por un lado, deberemos avaliar os contidos conceptuais. -Na
presente programación os criterios para a avaliación destes contidos
aparecen reflectidos de maneira separada para cada un de los cursos (1 o.

2º, 3º, 4º de ESO e 1º e 2º de bacharelato)-.

Por outro, deberemos valorar a actitude dos alumnos de cara á
materia, a súa participación activa nas clases e a súa colaboración no
desenvolvemento das mesmas, así como o seu traballo persoal (realización
de tarefas, elaboración clara e ordenada do seu caderno de traballo,...) e a
súa participación nas actividades do grupo.

Desta forma, a nota que o alumno obterá na materia reflectirá, tanto
a asimilación e aprendizaxe dos contidos, como a actitude e o traballo
persoal do alumno en clase. A avaliación negativa en algún destes
aspectos, poderá supoñer a avaliación negativa na materia.

Todos estes aspectos concrétanse, no que se refire as criterios de
cualificación nos seguintes puntos:

• A valoración do traballo diario na clase suporá o 30% da nota que
o alumno obterá na avaliación.

• A valoración do caderno de traballo con todo o seu traballo persoal
suporá outro 30% da nota.

• As probas e exercicios realizados ó remate de cada unidade suporán
o 40% da nota da avaliación
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES

Os obxectivos, os contidos mínimos e os criterios de avaliación
propostos para as materias pendentes son os mesmos que aparecen na
programación ordinaria. De todos os xeitos, os contidos que o alumnado
debe preparar son unicamente os impartidos no curso anterior.

O aspecto da programación que se modifica, cando se fala de
materias pendentes, é a metodoloxía de traballo

Dado que os alumnos non dispoñen de horas para poder asistir a
clases da materia pendente, á metodoloxía empregada para a
recuperación desta materia debe ser distinta á do traballo con un grupo
ordinario. O feito de non poder asistir ás clases, obriga ós alumnos a
traballar de un xeito máis autónomo. Para fomentar isto, en cada
trimestre, os alumnos recibirán (da xefa de departamento) un  listado de
traballos relacionados cos contidos correspondentes a ese trimestre,
consistente en pequenas lecturas e na realización de exercicios. A
finalidade dese listado de exercicios é dobre: en primeiro lugar, servir de
guía para ir repasando a materia, e en segundo, conseguir que os alumnos
volvan a traballar e a familiarizarse coa materia que teñen pendente.

Ademais, ofreceráselle ós alumnos unha atención individualizada,
indicándolle os momentos nos que a xefa de departamento estará á súa
disposición para resolver as dubidas que poidan xurdir, tanto no repaso da
materia como na elaboración dos traballos.

Estes traballos, que os alumnos deberán entregar, servirannos como
instrumentos de avaliación da materia pendente.

O calendario de entrega destes exercicios será o seguinte: 

• Os do primeiro trimestre entre o 11 e o 15 de novembro de
2019

• Os do segundo trimestre  entre o 17 e o 21 de febreiro de 2020
• Os do terceiro trimestre a última semana de abril de 2020

En caso de non superar estas probas trimestrais os alumnos deberan
realizar un exame final, que se realizará  na primeira semana  de maio..

75



Programación Departamento de Relixión                                  IES     PONTEPEDRIÑA

PROXECTO LECTOR

O departamento de relixión participa no proxecto lector do centro, así,
inclúe na súa programación actividades destinadas a  fomentar a lectura,
a escritura e a adquisición das competencias básicas.
Fomentarase diariamente a lectura e a comprensión de textos literarios,
xornalísticos, publicitarios, gráficos (fotografía, debuxo, pintura,...) en
soporte impreso ou electrónico.
Promoverase a lectura e a comprensión de imaxes (fotografía, pintura,
cine,...)

Ao longo do curso promoveranse distintas actividades:

 Lectura de libros e cómics:

1º de E.S.O.

• O Principiño (  Antoine de Saint-Exupery)
• Juan Salvador Gaviota (Richard Bach)
• Un señor como Dios manda (J. Luis Cortés)

2º de E.S.O.

• Francisco, el Buenagente (J. Luis Cortés)
• Teresa, la de Jesús (J. Luis Cortés)
• El Canto del Pájaro (Anthony de Mello)

3º de E.S.O.

• El Señor de los Amigos (J. Luis Cortés)
• El Canto del Pájaro (Anthony de Mello)

4º de E.S.O.

• El Señor de los Amigos (J. Luis Cortés)
• El Canto del Pájaro (Anthony de Mello)
• Agustín, el del corazón inquieto (J. Luis Cortés)

1º de Bacharelato

• Un Dios llamado Abba (J. Luis Cortés)
• El viaje de Teo (Catherine Clement)
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2º de Bacharelato

• Tus amigos no te olvidan  (J. Luis Cortés)
• El sentido de la vida: (lo que enseñan las grandes

religiones en cinco relatos para todas las edades)
(Abdel-Qadir)

• O Portico da Gloria (Serafín Moralejo Álvarez)

• Traballo coa prensa diaria

Introducirase a prensa como material de información e formación,
(tamén se analizará a linguaxe publicitaria)

• Análise de textos publicitarios e imaxes, tanto en formato escrito
como dixital.

• Análise e comprensión de obras artísticas como expresión do
pensamento de cada época
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto

• 1º de E.S.O............................................Relixión Ágora   (Ed. S.M.)

• 2º de E.S.O...........................................Proxecto Ágora   (Ed. S.M.)

• 3º de E.S.O.......................................... Relixión Ágora (Ed. S.M.)

• 4º de E.S.O......................................... Proxecto Ágora  (Ed. S.M.)

• 1º  e  2º de Bacharelato......................Relixión católica    (Ed. S.M.)

Usaranse tamén, como complemento ós libros de texto, materiais
diversos (tanto para temas teóricos como exercicios) elaborados polo
propio profesor ou procedentes de distintos ámbitos: textos diversos,
Internet, etc..  

Existe a posibilidade de usar a biblioteca, cando estea dispoñible,
para familiarizar ó alumnado coa busca e acceso persoal a información
precisa.

En distintos momentos do curso usaremos o cine (o vídeo) como
recurso didáctico, xa que é un medio que resulta moi adecuado para a o
traballo en educación en valores e o mesmo tempo é unha maneira de
achegar ao alumnado a un mundo, como é o da imaxe, que nos rodea
totalmente e que polo tanto é necesario coñecer e saber analizar
criticamente. 

O cine é un recurso didáctico esencial para a aula de relixión, con
un gran potencial educativo, xa que estamos inmersos dende a nosa
infancia nunha cultura fortemente audiovisual. Permitenos abordar os
contidos de maneira significativa e atractiva para o alumnado. En
primeiro lugar, o cine é un reflexo da sociedade na que vivimos e dos seus
valores e contravalores. A súa aplicación na aula axudará o alumnado a
reflexionar sobre a sociedade e fomentar valores humanizadores. Ademais
permitenos abordar os contidos propios do curriculo de relixión, abrindose
ás grandes preguntas do ser humano e mellorar as competencias clave do
alumnado, especialmente as sociais e cívicas, fomentando tamén a
empatía, a resolución pacífica de conflictos e a convivencia nunha
sociedade globalizada e plural.
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Usaremos tamén a aula de informática, e as facilidades que nos
ofrece internet, para acceder á información sobre distintos temas: traballo
das distintas ONG´s, diversidade cultural, etc. Deste xeito, ademais,
familiarizaremos ós alumnos/as no manexo da informática, en xeral, e de
internet, en particular, como instrumento de traballo (e non so de ocio).

TEMAS TRANSVERSAIS

Os temas transversais tratan sobre aspectos básicos para a
formación integral do alumnado. Deben facerse presentes a través das
distintas áreas do currículo.

É certo que calquera das áreas do currículo da pé para incorporar
os temas ou liñas transversais, pero non o é menos que algunhas áreas
ofrecen máis recursos ca outras. É evidente que a área de relixión é unha
destas, xa que aporta ó alumnado unha formación integral na que os temas
transversais están presentes dun xeito moi claro.

 A educación para a paz, para a solidariedade, para a saúde, para a
vida; as actitudes non discriminatorias e de axuda ó máis débil; a
convivencia en igualdade... son temas que forman parte do núcleo central
da área de relixión, polo que están presentes, non so como temas
transversais, senón como contidos curriculares. 

O Departamento de relixión, dentro dos temas transversais, aborda 
tamén a Educación viaria.

Así, nos cursos de 1º, 2º e 3º de E.S.O. desenvólvense unha serie de 
actividades de traballo individual e de grupo  nas  que se trata de 
concienciar sobre:

a responsabilidade que cada un de nos ten no comportamento 
viario

o necesario respecto ás normas de tráfico

o desenvolvemento dun comportamento responsable como peón e, 
no futuro, como posible condutor de ciclomotor ou automóbil

Desenvólvense actividades que fomentan as condutas cívicas e 
morais e os principios morais e cristiáns ante o tráfico, estes principios 
son sobre fundamentalmente:
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Todo comportamento viario debe cumprir co deber de respectar a 
propia vida e a dos demais.

Educar a conciencia nos valores da xustiza, a responsabilidade e a
solidariedade.

Utilizar a liberdade de forma responsable para o ben común. 

Cumprir coas obrigas sociais  que teñen o peón e o condutor (unha
destas obrigas e cumprir as normas de circulación)

Actividades

Traballo coa prensa 

Análise de documentais e campañas publicitarias

Xogos e teatro para valorar distintos tipos de comportamentos 
viarios

Xornadas na rúa observando e valorando distintos tipos de 
comportamentos viarios

Ruta polas últimas  etapas do Camiño de Santiago, observando e 
poñendo en práctica as normas viarias.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

É constatable na aula o feito de que non todos os alumnos e alumnas
aprenden igual; as características do alumnado con necesidade específica
de apoio é diversa: condicións persoais de discapacidade, condicións
socio-familiares desfavorecidas, dificultades de aprendizaxe, dificultades
motóricas que interfiren no desenvolvemento do alumno ou alumna…
Para dar resposta á atención á diversidade seguimos a normativa
marcada no Decreto 229/2011 do 7 de febreiro, polo que se regula a
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Polo que respecta ao noso centro especificamente, e en concreto ao
alumnado da materia de relixión, para atender as necesidades detectadas
polos equipos docentes unha vez realizada a avaliación inicial,
propóñense as seguintes medidas de acordo ao citado decreto:
 
1.- MEDIDAS ORDINARIAS (Sección 2ª. Artº 8 p.2)

1.1.- Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de
avaliación dirixidos a alumnos e alumnas que están diagnosticados de
TDAH e DISLEXIA ( durante o presente curso 18/19, entre o alumnado
da materia de relixión hai un alumno con problemas de Dislexia e un con
TDAH); seguimos o protocolo de actuación:

PAUTAS E ESTRATEXIAS PARA BENEFICIAR O ALUMNADO

CON TDAH

• O alumno/a debe de estar sentado cerca da mesa do profesor/a.

• Asegurarnos en cada momento que o alumno/a entendeu a tarefa.

• Permitir máis tempo para realizar os exames.

• Os exames escritos completalos con exames orais, cando se observa

que están incompletos, e sempre que sexa doado
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• Cada enunciado só terá unha pregunta.

• Valorar o contido das respostas e non a ortografía ou composición
do texto.

• Evitar  que o alumno/a teña máis dun exame por día.

• Dar a coñecer a data das probas de avaliación con tempo de
antelación.

• Controlar o tempo do exame, cada 10 – 15 minutos, o que axudará a
que xestionen e organicen mellor os tempos en cada actividade.

• Supervisar que o alumno/a revise o exame antes de entregalo.

RECOMENDACIÓNS DISLEXIA

Esta AC ten por obxectivo proporcionar ao alumno as ferramentas

metodolóxicas e de acceso necesarias polo trastorno de aprendizaxe que

presenta.

  EXAMES

- Aumentar o tamaño da letra.

- Aumentar o interliñado.

- Fragmentar o texto en pequenas partes e intercalar preguntas de

comprensión  con outras de numerar; preguntas curtas coas de libre

elección...

- Evitar preguntas de resposta aberta.

- Realizar unha lectura previa do exame.

AVALIACIÓN:

- Permitir que o alumno/a responda na súa lingua materna ou que

presente interferencias entre o castelán e o galego e non penalizalo  por

elo.

- Evitar a corrección en vermello.

- Evitar a corrección  sistemática de todos os erros, faltas de

ortografía, na súa escritura.
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- Presentar as preguntas do exame por escrito (non ditar).

- Evitar que o alumno/a teña máis dun exame por dia.

- Dar a coñecer a data das probas de avaliación con tempo de

antelación

- Ofrecer alternativas complementarias de avaliación ao exame

escrito: exame oral, exame tipo test...

- Avaliar as tarefas, probas, traballos ou exames  en función do seu

contido. As faltas de ortografía non deben influír na avaliación dos

mesmos.

- Nas probas escritas asegurarnos de que comprendeu  o enunciado

de todas as preguntas. Despois de 5 ou 10 minutos de empezar o exame, é

aconsellable preguntarlle se ten algunha dúbida  e animarlle a

preguntarnos se non entende  ó longo do exame.

RECURSOS:

– O ordenador é unha ferramenta das máis útiles, sobre todo en

alumnado que presenta disgrafía e que a súa escritura vese gravemente

afectada e pode chegar a ser ilexible. Sempre que sexa posible, débese

aceptar  o uso do mesmo para realizar as tarefas.

1.3.- Os programas de recuperación para alumnos e alumnas que

repiten ou que pasaron de curso con obxectivos non conseguidos. (Plan de

recuperación de pendentes. Pax 66 da presente programación)

1.4.- Programas de enriquecemento curricular dirixido a alumnos e

alumnas diagnosticados de Altas Capacidades co fin de proporcionarlle

ferramentas para que amplíe, afonde ou investigue sobre temas

relacionados coas súas aptitudes sobresaíntes.
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2) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS (Sección 2ª, Artº 9 do Decreto

299/2011, do 7 de decembro): Medidas que requiren modificacións

significativas do currículo ordinario e cambios esenciais no ámbito

organizativo, así como, nos elementos de acceso ao currículo.

2.1.-  Alumnado con dificultades a nivel motórico e con mobilidade

reducida:  presentan unha necesidade educativa permanente e para dar

unha resposta correcta  é necesario introducir axudas pedagóxicas de

carácter persoal, material e técnico co obxectivo de acceder á súa

aprendizaxe, coñecendo o seu entorno e as experiencias que poden levarse

nel.

A resposta educativa do centro é ofrecerlle as adaptacións que se

deben realizar para así proporcionar a atención máis apropiada ás

necesidades que precisen:

2.1.2.- Adaptación nos elementos básicos do currículo referidos ás

modificacións de obxectivos, contidos, estratexias de ensino-

aprendizaxe e avaliacións: realización de Adaptacións Curriculares

para aquel alumnado que o precise.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

• Charlas sobre o traballo de distintas O.N.G. (para alumnos de 1º e
2º de bacharelato)

• Visitas a distintas exposicións

• Visitas a beléns en distintos lugares da cidade (para alumnos de 1º e
2º de ESO

• Excursión na semana anterior ó Nadal a beléns tradicionais
emblemáticos

• Visita ó museo das peregrinacións (para alumnos de 3º, 4º e 1º de
bacharelato)

• Visita á Catedral de Santiago e ó museo catedralicio.

• Visita a distintos edificios relixiosos de Santiago

• Percorrido por algún tramo do  Camiño de Santiago

• Excursión ás cidades diocesanas de Galicia (Lugo, Ourense,
Mondoñedo-Ferrol, Tui-Vigo) (3º, 4º de ESO e 1ºe 2º de bach.)

• Visita ó mosteiro de Oseira ou Sobrado dos Monxes.

• Actividades nos parques de Santiago

• Organizarase por parte do departamento de Relixión unha viaxe a
ITALIA (Roma) para alumnado de 3º e 4º da E.S.O., como un
complemento pedagóxico aos coñecementos desenvoltos nas aulas,
sempre fomentando a boa convivencia do alumnado e o respeto polo
patrimonio cultural que chegou ata nos.

• En colaboración cos departamentos de Plástica e Historia
promoverase un proxecto con alumnado de 4º ESO e 1º de
Bacharelato en torno a cidade de Santiago e os Camiños a Santiago,
“Santiago, meta do Camiño”, co obxetivo de que o alumnado
coñeza a súa cidade e a importancia dos Camiños na súa orixe e
desenvolvemento ata hoxe, onde o camiño segue a ser un elemento
esencial
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Este proxecto, dentro da materia de Relixión, levará asociadas unha serie
de actividades extraescolares e complementarias

• TODO O TRABALLO REALIZADO CO ALUMNADO SERÁ MOSTRADO
NUNHA EXPOSICIÓN SOBRE A CIDADE DE SANTIAGO, A SÚA
CATEDRAL E O PÓRTICO META DO PEREGRINO

• VISITAREMOS OS LUGARES EMBLEMÁTICOS DA CIDADE DE
SANTIAGO, DENDE O LUGAR ONDE NACEU, SAN FIZ DE SOLOVIO, O
SEU DESENVOLVEMENTO  MEDIEVAL E A SÚA REESTRUCTURACIÓN
BARROCA: SAN PAIO DE ANTEALTARES, SAN MARTÍN PINARIO...OS
ANTIGOS HOSPITAIS DE PEREGRINOS PRESENTES POR TODA A
CDADE...

• COÑECEREMOS DE PRIMEIRA MAN A EXPERIENCIA DA
PEREGRINACIÓN, ENTREVISTANDO A DIFERENTES PEREGRINOS
QUE NOS CONTARÁN A SÚAS VIVENCIAS

• VEREMOS E ANALIZAREMOS A PELÍCULA-DOCUMENTAL
“FOOTPRINTS” QUE RELATA A EXPERIENCIA DUN GRUPO DE
PEREGRINOS AMERICANOS NO SEU PERCORRIDO POLO CAMIÑO DA
COSTA DO NORTE...

• REALIZAREMOS CO ALUMNADO PARTICIPANTE A RUTA A PE DO
TRAMO GALEGO DO CAMIÑO FRANCÉS, O CEBREIRO-SANTIAGO,
DESCUBRINDO ASÍ TODAS AS REALIDADES DA PEREGRINACIÓN, E
CONSEGUINDO ASÍ O DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SER
PEREGRINO A SANTIAGO, A COMPOSTELA

• A FINAL DE CURSO REALIZARASE UNHA VIAXE POLO CAMIÑO
PORTUGUÉS, DENDE LISBOA (VISITANDO COIMBRA, PORTO,
VALENCA-TUI ) ATA SANTIAGO, POÑENDO DE RELEVO  A
PROXECCIÓN INTERNACIONAL DO CAMIÑO DE SANTIAGO E DOS
SEUS VALORES DE CONCORDIA, PAZ , ENTENDEMENTO,
PROMOCIÓN CULTURAL...
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AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Coa intención de avaliar o grao de cumprimento da programación deste
departamento, periodicamente e coa axuda da ficha modelo que se
presenta, farase un seguimento do traballo levado a cabo en cada grupo
(materia impartida e non impartida, motivos,....) para así poder efectuar as
modificacións oportunas na programación que nos permitan acadar os
obxectivos propostos, pero sempre adecuándonos  á realidade de cada
grupo. 
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IES PONTEPEDRIÑA
FICHA PARA SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN DOCENTE

Curso:  2019-20 Departamento:  RELIXIÓN

Materia Curso Data

Unidade
didáctica

Materia impartida Materia non
impartida

Observacións

Santiago de Compostela, a____ de ________________de 20___

Asdo: 
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En Santiago, a  30 de Setembro de 2019

A xefa do departamento de Relixión

Asdo.: María Teresa Cao García

89


	DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS
	CRITERIOS DE aVALiACIÓN
	DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS

	CRITERIOS DE AVALIACIÓN
	
	CORRESPONDENCIA SINÓPTICA
	OBXECTIVOS
	CONTIDOS
	CRITERIOS DE AVALIACIÓN
	CONTIDOS MÍNIMOS para 1º de Bacharelato
	CRITERIOS METODOLÓXICOS


	ACERCA DA AVALIACIÓN E OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES


