IES RAFAEL DIESTE – CURSO 2020-21

Programación didáctica
Departamento de Relixión Católica
Programación de materias ao abeiro da Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a
mellora da calidade educativa (LOMCE), e o Decreto 86/2015, do 25 de xuño polo que se
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e o bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia

Materias do departamento e cursos
ESO
MATERIA

Curso

BACHARELATO
Grupos

Curso

Grupos

RELIXIÓN CATÓLICA

1º

B, C ,D, E

!º

A,B,C,D

RELIXIÓN CATÓLICA

2º

B,C,D

2º

A,B,C,D

RELIXIÓN CATÓLICA

4º

B,C,D,E
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1.

Introdución e contextualización
Os alumnos/as que cursan a ESO proceden maioritariamente do CEIP Sagrada Familia e no caso do Bacharelato proceden ademais do resto da
cidade. En canto a número, os grupos de alumnos non chegan normalmente á ratio máxima de 30. Os grupos rondan a veintena de alumnos. Os
grupos mais heteroxéneos atopámolos en 1º e 2º de ESO (moitos repetidores) e van sendo mais homoxéneos en 3º e 4º ESO , falando en termos
de idade e interese polos estudos.
A meirande parte da poboación desta parte da cidade é obreira e nos últimos tempos achegouse a esta zona da cidade moito inmigrante, de feito
o barrio é o de máis poboación inmigrante da cidade. Isto fai que entre os nosos alumnos haxa bastantes de orixe estranxeiro, principalmente de
nacionalidades sudamericanas. Nalgúns cursos da ESO a porcentaxe é de ata un 28%, tamén hai moito alumnado en 1º e 2º ESO de etnia xitana
Por parte dos compañeiros non se dan problemas de rexeitamento, pero é normal que teñan algunha dificultade para integrarse nos hábitos e
costumes do resto dos compañeiros, así como a integración na realidade académica que faise moi complicada

2.

Estrutura e composición do departamento
PROFESORADO CON DESTINO DEFINITIVO

CARGO

PROFESORADO CON DESTINO PROVISIONAL

CARGO

Mª LUISA PÉRZ HAZ
CARMEN PORTELA

DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS ENTRE OS MEMBROS DO DEPARTAMENTO
MATERIA

CURSO

Nº HORAS SEMANAIS
POR GRUPO

DOCENTE

LINGUA NA QUE
SE IMPARTE

RELIXIÓN CATÓLICA

1º,2º,4º ESO

1

Mª LUISA PÉREZ HAZ

CASTELÁ

RELIXIÓN CATÓLICA

1º,2º BACH

1

Mª LUISA PÉREZ HAZ

CASTELÁ

CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS E DO ALUMNADO

MATERIAIS E RECURSOS DO DEPARTAMENTO
O departamento dispón de Biblias en galego e castelá , libros sagrados de uotras relixións, materiales de consulta
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3.

Elementos prescriptivos do currículo
OBXECTIVOS
OBXECTIVOS DA ESO

OBXECTIVOS DO BACHARELATO

 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os
seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia,
a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,
exercitarse no diálogo, afianzandoos dereitos humanos e a igualdade
de trato e de oportunidades entre mullerese homes, como valores
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para oexercicio da
cidadanía democrática.
 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo
individual een equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefasda aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos
e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas
por razón de sexo oupor calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social. Rexeitar osestereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así comocalquera manifestación de violencia contra a muller.
 d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como
rexeitar a violencia,os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de
información, paraadquirir novos coñecementos con sentido crítico.
Adquirir unha preparaciónbásica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.
 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que
se estruturaen materias, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia.
 g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo,
a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade
para aprender aaprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.
 h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,
na linguagalega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas,
e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de
maneiraapropiada.
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da
historiapropias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico
e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado
e saúde corporais, eincorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e
valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestaciónsartísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico,
cultural,histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación
e na súa mellora,e respectar a diversidade lingüística e cultural como
dereito dos pobos e daspersoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como
elementofundamental para o mantemento da identidade de Galicia,

 a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global,
e adquirirunha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores
da Constituciónespañola e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade
na construción dunha sociedadexusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar
de formaresponsable e autónoma e desenvolver o seu espírito
crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos
persoais, familiares e sociais.
 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre
homes emulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e
discriminaciónsexistentes e, en particular, a violencia contra a muller,
e impulsar a igualdadereal e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención
especial ás persoas con discapacidade.
 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como
condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe
e como medio de desenvolvemento persoal.
 e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua
galega e alingua castelá.
 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas
estranxeiras.
 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e dacomunicación.
 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, osseus antecedentes históricos e os principais factores da
súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na
mellora do seu contorno social.
 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos
fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da
modalidade elixida.
 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das
condicións de vida, así comoafianzar a sensibilidade e o respecto
cara ao medio ambiente e a ordenaciónsustentable do territorio, con
especial referencia ao territorio galego.
 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,
flexibilidade,iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e
sentido crítico.
 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio
estético,como fontes de formación e enriquecemento cultural.
 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o
desenvolvementopersoal e social, e impulsar condutas e hábitos
saudables.
 o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da
seguridade viaria.
 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de
Galicia, econtribuír á súa conservación e mellora no contexto dun
mundo globalizado.
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e como medio derelación interpersoal e expresión de riqueza cultural
nun contexto plurilingüe,que permite a comunicación con outras
linguas, en especial coas pertencentesá comunidade lusófona.

MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA
BLOQUES DE CONTIDOS
1º ESO












1º BACHARELATO

Bloque 1. O sentido relixioso do home
Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: da
A realidade creada e os acontecementos son signo de Deus.
A historia de Israel: eleción, alianza, monarquía e profetismo.
A divinidad e humanidade de Xesús
Os evanxeos: testemuño e anuncio.
Composición dos evanxeos
A Igrexa, presenza de Xesucristo na historia.
O Espírito Santo edifica continuamente a Igrexa.














Bloque 1. ANTROPOLOXIA CRISTIANA
Bloque 2. DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA
Bloque 3. RELACION ENTRE A RAZON , A CIENCIA E A FE
Bloque 4. A IGREXA XERADORA DE CULTURA OA LONGO DA
HISTORIA
El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones
históricas del sentido religioso.
El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad.
Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual.
Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia.
Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia
Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser
humano descubre la realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe.
Vínculo indisoluble entre ciencia y ética.

MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA
BLOQUES DE CONTIDOS
2º ESO

2º BACHARELATO

 A persoa como criatura de Deus e artifíces da Creación
 Deus nos fala na Biblia
 Xesús imaxe do amor de Deus e a sua Igrexa
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 O concepto de persoa
 Humanizar a ciencia e a técnica
 Os dereitos da persoa e o fenomeno relixioso


MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA
BLOQUES DE CONTIDOS
3º ESO

4º ESO
 Deus dase a coñecer na Historia e é fiel coas persoas
 Xesús servidor de Deus
 A Igrexa e o cristiano construen a civilización do Amor





4.

Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no
curso 2019-20
CURSO

5.

APRENDIZAXE NON ADQUIRIDA

1º ESO

Non houbo ningunha aprendizaxe imprescindibles non adquirida

2ºESO

Non houbo ningunha aprendizaxe imprescindibles non adquirida

3ºESO

Non houbo ningunha aprendizaxe imprescindibles non adquirida

4ºESO

Non houbo ningunha aprendizaxe imprescindibles non adquirida

1ºBACH

Non houbo ningunha aprendizaxe imprescindibles non adquirida

2º BACH

Non houbo ningunha aprendizaxe imprescindibles non adquirida

Relación de unidades didácticas que a integran,
que contribuirán ao desenvolvemento da materia,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o
desenvolvemento de cada unha

CONTIDOS

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

1ºESO

ESTÁNDARES DE

U

TÍTULO
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DESCRICIÓN

TEMPORALIZACIÓN

APRENDIZAXE

D

RC.B1.1.1
RC.B1.1.2
RC.B1.2.1
RC.B1.3.1
RC.B1.4.1
RC.B1.4.1

1

Vivir a creación

RC.B1.1.1
RC.B1.1.2
RC.B1.2.1
RC.B1.3.1
RC.B1.4.1
RC.B1.4.1

2

Elección e Alianza

*Sinalar e identificar os diferentes modos de comu- 1º trimestre
nicación que Deus usou nas distintas etapas da historia de Israel.

RC.B2.1.1
RC.B2.1.2
RC.B2.2.1
RC.B3.3.1

3

Reyes y profetas

Sinalar e identificar os diferentes modos de comu- 2º trimestre
nicación que Deus usou nas distintas etapas da historia de Israel.

RC.B3.1.1
RC.B3.2.1
RC.B3.2.2
RC.B3.2.1

4

Origen del cristianismo. Distinguir en Xesús os trazos da súa natureza di- 2º trimestre
Jesús, salvación y felici- vina e humana.
*Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos.
dad.
*Coñecer e comprender o proceso de formación
dos evanxeos.

RC.B4.1.1
RC.B4.2.1
RC.B4.2.2
RC.B4.2.3

5

Pentecotés, nacimiento Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na 3º trimestre
Igrexa.
de la Iglesia
*Recoñecer que a acción do Espírito Santo dá vida
á Igrexa

RC.B4.1.1
RC.B4.2.1
RC.B4.2.2
RC.B4.2.3

6

Celebrar la vida

*Recoñecer e valorar que a realidade é don de

Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na 3º trimestre
Igrexa.
*Recoñecer que a acción do Espírito Santo dá vida
á Igrexa

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA
CONTIDOS

1º trimestre

Deus, identificando a orixe divina da realidade.
*Contrastar a orixe da creación nos diferentes relatos relixiosos achega da creación e diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

U
D

RE 1.1.1
RE 1.2.1
RE 1.3.1
RE 1.4.1
RE 1.4.2

1

RE 2.1.1
RE 2.2.1

2

2ºESO
TÍTULO

DESCRICIÓN

TEMPORALIZACIÓN

A persoa como criatura Argumenta a dignidade do ser humano 1º Trimestre
de Deus
en relación aos outros seres vivos.

Distingue e debate de forma xustificada
e respectuosa a orixe do ser humano.
Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación.
Busca e elixe personaxes significativos do 2º Trimestre
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RE 2.4.1

RE 3.1.1
RE 3.3.1
RE 4.1.
RE 4.2.2

CONTIDOS

pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles.
Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sagrados mostrando interese pola súa orixe divina.
Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita do outro para alcanzar a súa identidade a semellanza de
Deus.
3

Xesús imaxe do amor de Clasifica as verdades de fe contidas no 3º Trimestre
Deus
Credo e explica o seu significado.

Clasifica as verdades de fe contidas no
Credo e explica o seu significado.
Localiza no mapa os lugares de orixe das
primeiras comunidades cristiás e describe as súas características.
Elabora materiais, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación,
onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

4º ESO

ESTÁNDARES DE
UD
APRENDIZAXE
RE 1.1.1
RE 1.2.1

1

TÍTULO

DESCRICIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Deus dase a coñecer na Identificar e clasificar os trazos principais (en- 1º Trimestre
Historia
sino, comportamento e culto) nas relixións

monoteistas.
Razoar por que a revelación é a plenitude da
experiencia relixiosa.
RE 2.1.2
RE 2.2.1
RE 3.1.1
RE 3.2.2

2

Identificar, clasificar e comparar os tra- 2º Trimestre
zos do Mesías sufridor e o Mesías político.
Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a chamada de Xesús.
Le de xeito comprensivo un evanxeo,
identifica e describe a misión salvífica de
Xesús.
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RE 4.2.2
RE 4.2.3

3

A Igrexa e o cristiano Recoñece e valora na Igrexa distintas fi- 3º Trimestre
constrúen a civilización guras que son autoridade, polo servizo
do Amor.

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

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA
CONTIDOS

ESTÁNDARES DE
UD
APRENDIZAXE
RC.B1.1.1
RC.B1.2.1
RC.B1.2.2

1

1ºBACHARELATO
TÍTULO

O home, ser relixioso

que

busca un sentido á vida.

CONTIDOS

DESCRICIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no 1º Trimestre
home.
Comparar manifestacións históricas que permitan
desvelar desde sempre o sentido relixioso do ser
humano.
Identificar e contrastar no momento actual diversas
respostas de sentido.

RC.B2.1.1
RC.B2.2.1

2

Diversas posturas ante o
feito relixioso na sociedade actual.

RC.B3.1.1
RC.B3.1.2
RC.B3.2.1

3

Orixe e evolución da Coñecer e valorar o contexto en que nace e o en- 2º Trimestre
doutrina
social
da sino da doutrina social da Igrexa.
Igrexa..
Coñecer e aplicar os principios fundamentais da
doutrina social da Igrexa a diversos contextos

RC.B4.1.1
RC.B4.2.1
RC.B4.3.1
RC.B4.3.

4

Percorrido histórico das
relacións entre a ciencia
e a fe. Vínculo indisoluble entre ciencia e ética

1º Trimestre

Coñecer e aceptar con respecto os momentos his- 3º Trimestre
tóricos de conflito entre a ciencia e a fe, sabendo
dar razóns xustificadas da actuación da Igrexa.
Ser consciente da necesidade de relación entre
ciencia e ética para que exista verdadeiro progreso
humano
Coñecer e comparar diferentes acepciones do término cultura.
Ser consciente que a persoa é xeradora de cultura.

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

2º BACHARELATO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

U
D

RE 1.1.1

1

TÍTULO
O concepto de persoa

DESCRICIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Comprende e respecta o significado bí- 1º trimestre
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blico da afirmación "home e muller creounos".
RE 2.1.1
RE 2.2.1

2

Humanizar a ciencia e a Descobre, valora e xustifica o sentido hu- 2º trimestre
técnica
manizador que ten o traballo.

Propón proxectos ou solucións que poderían levarse a cabo nas políticas nacionais ou internacionais para facer o
mundo máis humano
RE 3.1.1
RE 4.1.1
RE 4.2.1

6.

3

Os dereitos da persoa e Selecciona, estuda e expón a biografía 3º trimestre
o fenómeno relixioso
dun investigador cristián resaltando as

súas achegas ao ámbito da ciencia e a
técnica.
Nomea e explica situacións históricas nas
que a Igrexa defendeu con radicalismo
ao home e xustifica a elección realizada.
Selecciona obras de arte, investiga sobre
o autor e descobre o seu sentido relixioso. Confecciona un material creativo
que permita coñecer eses artistas.

Unidades didácticas
MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

1ºESO

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

Duración (sesións)

1

A busqueda da felicidad

Temporalización
1º trimestre

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home.
Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar desde sempre o sentido relixioso do ser humano.
 Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de sentido.
CONTIDOS
CONCEPTUAIS
O sentido relixioso do home

PROCEDIMENTAIS
Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar desde sempre o sentido relixioso
do ser humano.

ACTITUDINAIS
Identificar e contrastar no momento actual
diversas respostas de sentido.

METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
 Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.
 Que o alumno recoñeza de entre unha lista de persoaxes os que pertencen ao Antigo e ao Novo Testamento.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
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DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións
orais e probas específica

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e
cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

Duración (sesións)

2

A historia de Israel: eleción, alianza, monarquía e profetismo.

Temporalización
2º e 3º trimestre

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

CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

ACTITUDINAIS

 A historia de Israel: eleción, alianza, monar- 
quía e profetismo.


METODOLOXÍA

 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
 Que o alumno recoñeza de entre unha lista de persoaxes os que pertencen ao Antigo e ao Novo Testamento
CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Valora as súas propias capacidades e as dos demáis.

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

2ºESO

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº
1

Título da UD

Duración (sesións)

A persoa como criatura de Deus e artífice da Humanidade
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home.
Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar desde sempre o sentido relixioso do ser humano.
Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de sentido.
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Temporalización
1º trimestre

CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

ACTITUDINAIS

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

O sentido relixioso do home

Identificar e contrastar no momento actual
diversas respostas de sentido.

METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
 Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.
 Que o alumno recoñeza de entre unha lista de persoaxes os que pertencen ao Antigo e ao Novo Testamento.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións
orais e probas específica

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e
cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

Duración (sesións)

2

Deus nos fala na Biblia

Temporalización
2º trimestre

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

CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

 Coñecer e aplicar as claves necesarias
para a interpretación da Biblia e as súas
mensaxes de felicidade, liberación e salvación

Planilla de observación


ACTITUDINAIS
Planilla de observación


METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
 Que o alumno recoñeza de entre unha lista de persoaxes os que pertencen ao Antigo e ao Novo Testamento
CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións
orais e probas específica
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 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

4ºESO

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº
1

Título da UD

Duración (sesións)

Temporalización

Deus dase a coñecer na Historia e é fiel coas persoas

1º trimestre

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar e apreciar a fidelidade permanente de Deus que encontra na historia .
 Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home.
CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

ACTITUDINAIS

Planilla de observación

Planilla de observación
.

METODOLOXÍA
Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
Representar a visión cristiá da persoa e a historia desde a realidade cotiá, desde o respecto e en diálogo coas principais relixións,
antropoloxías e cosmovisións de hoxe.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións
orais e probas específica

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e
cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

2

Xesús servidor de Deus

Duración (sesións)

Temporalización
2º e 3º trimestre

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar desde sempre o sentido relixioso do ser humano.
CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o Planilla de observación
mundo interior do alumnado e a súa capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, relaxación, paz interior

METODOLOXÍA
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ACTITUDINAIS
Planilla de observación

 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
Que o alumno recoñeza de entre unha lista de persoaxes os que pertencen ao Antigo e ao Novo Testamento Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións orais e  Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e cuesprobas específica.
tións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

1º BACH

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

1

O concepto de persoa

Duración (sesións)

Temporalización
1º trimestre

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

. Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos para que se respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos.
 Exposición e argumentación respectuosa das crenzas relixiosas propias e alleas.
CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

ACTITUDINAIS

Comparar manifestacións históricas que permiO sentido relixioso do home.
tan desvelar desde sempre o sentido relixioso
Ser consciente que a persoa é xeradora de culdo ser humano.
tura.

Identificar e contrastar no momento actual
diversas respostas de sentido.

METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
 Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.
 Recoñecer e apreciar o carácter sexuado da persoa e a súa importancia para construír a súa identidade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación
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 Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións
orais e probas específica

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e
cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

Duración (sesións)

2

Humanizar a ciencia e a técnica

Temporalización
2º e 3º trimestre

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Recoñecer o valor social das achegas realizadas polos investigadores cristiáns.
Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos para que se respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos.
o Comprender e respectar os principios fundamentais da Igrexa respecto da vida.
CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

ACTITUDINAIS

 Recoñecer e apreciar o cambio que a dou- Planilla de observación
trina social da Igrexa outorga a persoa e a
vida.
Recoñecer os contidos éticos da mensaxe
cristiá e sabelos aplicar na construción da
sociedade.

Planilla de observación


METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.
Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e doutrinais da Igrexa

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Valora as súas propias capacidades e as dos demáis.

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

2º BACH

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

Duración (sesións)
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Temporalización

1

O concepto de persoa

1º trimestre
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

. Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos para que se respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos.
 Exposición e argumentación respectuosa das crenzas relixiosas propias e alleas
CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

O sentido relixioso do home.
Ser consciente que a persoa é xeradora de
cultura.

ACTITUDINAIS

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

Identificar e contrastar no momento actual
diversas respostas de sentido.

METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)

. Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións
 Recoñecer e apreciar o carácter sexuado da persoa e a súa importancia para construír a súa identidade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Observación na aula, producións escritas e dixitais, intervencións
orais e probas específica

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e
cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Nº

Título da UD

Duración (sesións)

2

Humanizar a ciencia e a técnica.
Os dereitos da persoa e o fenómeno relixioso

Temporalización
2º e 3º trimestre

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Recoñecer o valor social das achegas realizadas polos investigadores cristiáns.
Recoñecer os esforzos que a Igrexa realizou ao longo dos séculos para que se respecte a dignidade do ser humano e os seus dereitos.
o Comprender e respectar os principios fundamentais da Igrexa respecto da vida

CONTIDOS
CONCEPTUAIS

PROCEDIMENTAIS

. Recoñecer e apreciar o cambio que a doutrina Planilla de observación
social da Igrexa outorga á persoa e á vida.
Recoñecer os contidos éticos da mensaxe
cristiá e sabelos aplicar na construción da
sociedade.

Páx 15 de 27

ACTITUDINAIS
Planilla de observación

METODOLOXÍA
 Ensino tradicional: asignación de tarefas e traballo por grupos reducidos ( si se pode) e individual
DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades)
Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.
Sintetizar os contidos fundamentais da mensaxe cristiá desde as fontes bíblicas e doutrinais da Igrexa

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN
DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

 Valora as súas propias capacidades e as dos demáis.

7.

 Contenidos conceptuais: control teórico, cuaderno do alumno e cuestións orais.
 Contenidos procedimentais: Planilla de observación
 Contenidos actitudinais: lista de control e rexistro anecdótico

Metodoloxía didáctica
A metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo,coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe
do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.
A programacion didactica contempla os posibles escenarios en funcion da situacion sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.
ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
A idea fundamental da metodoloxía que pretendemos levar a cabo é a consideración do alumno/a como o/a principal protagonista do seu propio
aprendizaxe. A profesora convértese en mediadora ou guía deste proceso, e para planificar o traballo e o modelo de ensinanza-aprendizaxe ten
que ter en conta que a metodoloxía ten que seguir uns principios xerais que son:
 ACTIVA: Que permita a máxima participación do alumno/a no proceso. A actividade do alumnado entendida nun dobre sentido: por unha
banda, como modo de que os rapaces e rapazas teñan unha aprendizaxe autónomo e se sintan protagonistas do mesmo; por outra, como o
establecemento de aquelas estratexias que permitan unha ensinanza activa onde no só se poñan en funcionamento aspectos motores ou
manipulativos, senón tamén aspectos cognitivos, rompendo así a aparente oposición entre xogo e traballo. É dicir, favorecendo a actividade
intelectual mediante aqueles procesos nos que un alumno ou alumna “toma conciencia de”, “adquiere conocimiento de”, “toma partido con
respecto a algunha información, xa sexa un obxeto, unha persoa, unha fantasía, un recordo, un pensamioento ou un sentimento”; procesos
que, en xeral, implican funcións mentais distintas como a atención, percepción, recoñecemento, comparación, comprensión, memoria, etc.
 FLEXIBLE: A flexibilidad en relación coas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección da metodoloxía máis aconsexable para cada
ocasión, como nos aspectos organizativos de espazos, tempos e agrupamento do alumnado. Os métodos didácticos estarán subordinados ás
características do alumnado, estrutura da actividade, medios dispoñibles
 PARTICIPATIVA: fomentar a cooperación, o compañeirismo e as actitudes sociais. Ademais terá que haber unha adecuada selección e
secuenciación dos contidos de maneira que exista armonía entre as metas e os medios que se empregan para conseguilas.
 INTEGRADORA: desenrolará a mellora das capacidades físicas, psíquicas e sociais de cada alumno/a en función das súas posibilidades, sen
distinción de sexo ou calquera outra connotación. O tratamento da diversidade do alumnado, atendendo ás peculiaridades de cada grupo, ás
características de nenos e nenas de variada procedencia e capacidade, de distinto estilo cognitivo, ritmo de aprendizaxe, etc. A atención á
diversidad suporá a elaboración de programas específicos, coa selección dos procesos e das actividades pertinentes (variadas, con distinto
grado de dificultade, que admitan distintas respostas ou distintos grados de elaboración das mesmas, etc.), cubrindo con isto a función compensadora que ha de ter a Educación
ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL
Intentarase manter unha actividade lectiva flexible o mais cercana ca presencial pero utilizando mais os medios on line ( e-mail, Abalar ,movil ,
Cisco Webex) e a aula virtual.
ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
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Utizaranse os medios on line l ( e-mail, Abalar ,movil , Cisco Webex) e a aula virtual .

7.1

Estratexias para alcanzar os estándares de aprendizaxe
 Os estándares imprescindibles procuraranse acadar ao finalizar o curso. Ao longo das diferentes unidades didácticas programadas para cada
curso, a profesora irá propoñendo situacións de aprendizaxe-avaliación diversas que evidencien a adquisición progresiva de ditos
estándares.Polo tanto, será a posta en práctica das diversas unidades didácticas utilizadas no curso, e a aplicación dos instrumentos de
avaliación especificados en cada unha delas, a fonte de información que fundamentará a adquisición suficiente de estándar de aprendizaxe
nun alumno/a.
 Importante será escoller os instrumentos axeitados que nos axuden a conseguir os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
establecidos para cada unidade didáctiva. Seleccionar adecuadamente as tarefas para traballar cada un dos contidos e respectar a
temporalización programada.
Segundo está a programación para cada un dos niveis educativos, levar a término todas e cada unha das unidades didácticas programadas e
aproveitar o tempo de práctica en cada unha das sesións é fundamental para acadar todos os estándares ao final do curso

7.2

Estratexias para a adquisición das competencias clave
A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde
ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato.
As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As situacións
de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. O enfoque
metodolóxico deberá sustentarse nas referidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os
contidos se convertan en coñecementos aplicables con eficacia. Neste deseño é responsabilidade do
centro docente e do profesorado a adecuada selección da metodoloxía, que deberá ser variada e
adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.
(Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo daeducación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia).

MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA
COMPETENCIA

1ºESO

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE

Comunicación lingüística (CCL)

RE1.1.1,RE1.2.1,RE1.3.1,RE1.4.1,RE2.2.1,RE2.3.1,RE3.3.1,RE4.1.1

Competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

RE1.4.1,RE1.4.2,RE2.1.1.

Competencia dixital (CD)

RE2.1.1,

Aprender a aprender (CAA)

RE1.1.1,RE1.1.2, RE1.4.1

Competencias sociais e cívicas (CSC)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2
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Conciencia e expresións culturais (CCEC)

RE1.1.1 , RE1.3.1 ,RE1.4.2 ,RE2.1.1 ,RE2.1.2 , RE3.3.1 ,RE4.1.1 ,RE4.2.1 ,RE4.4.2

MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA 2º ESO
COMPETENCIA

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE

Comunicación lingüística (CCL)

RE1.1.1,RE1.2.1,RE1.3.1,RE1.4.1,RE2.2.1,RE2.3.1,RE3.3.1,RE4.1.1

Competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

RE1.4.1,RE1.4.2,RE2.1.1.

Competencia dixital (CD)

RE2.1.1,

Aprender a aprender (CAA)

RE1.1.1,RE1.1.2, RE1.4.1

Competencias sociais e cívicas (CSC)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

RE1.1.1 , RE1.3.1 ,RE1.4.2 ,RE2.1.1 ,RE2.1.2 , RE3.3.1 ,RE4.1.1 ,RE4.2.1 ,RE4.4.2

MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA 4º ESO
COMPETENCIA

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE

Comunicación lingüística (CCL)

RE1.1.1,RE1.2.1,RE1.3.1,RE1.4.1,RE2.2.1,RE2.3.1,RE3.3.1,RE4.1.1

Competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

RE1.4.1,RE1.4.2,RE2.1.1.

Competencia dixital (CD)

RE2.1.1,

Aprender a aprender (CAA)

RE1.1.1,RE1.1.2, RE1.4.1

Competencias sociais e cívicas (CSC)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

RE1.1.1 , RE1.3.1 ,RE1.4.2 ,RE2.1.1 ,RE2.1.2 , RE3.3.1 ,RE4.1.1 ,RE4.2.1 ,RE4.4.2
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MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA
COMPETENCIA

1ºBACHARELATO

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE

Comunicación lingüística (CCL)

RE1.1.1,RE1.2.1,RE1.3.1,RE1.4.1,RE2.2.1,RE2.3.1,RE3.3.1,RE4.1.1

Competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

RE1.4.1,RE1.4.2,RE2.1.1

Competencia dixital (CD)

RE2.1.1,

Aprender a aprender (CAA)

RE1.1.1,RE1.1.2, RE1.4.1

Competencias sociais e cívicas (CSC)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE)

RE1.1.1 , RE1.3.1 ,RE1.4.2 ,RE2.1.1 ,RE2.1.2 , RE3.3.1 ,RE4.1.1 ,RE4.2.1 ,RE4.4.2

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

RE1.1.1 , RE1.3.1 ,RE1.4.2 ,RE2.1.1 ,RE2.1.2 , RE3.3.1 ,RE4.1.1 ,RE4.2.1 ,RE4.4.2

MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA 2º BACHARELATO
COMPETENCIA

7.3

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE

Comunicación lingüística (CCL)

RE1.1.1,RE1.2.1,RE1.3.1,RE1.4.1,RE2.2.1,RE2.3.1,RE3.3.1,RE4.1.1

Competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

RE1.4.1,RE1.4.2,RE2.1.1.

Competencia dixital (CD)

RE2.1.1,

Aprender a aprender (CAA)

RE1.1.1,RE1.1.2, RE1.4.1

Competencias sociais e cívicas (CSC)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE)

RE…1.1.1 , RE1.4.1 ,RE2.1.1 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2 ,RE2.2.1 ,RE3.1.1 ,RE3.1.2

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

RE1.1.1 , RE1.3.1 ,RE1.4.2 ,RE2.1.1 ,RE2.1.2 , RE3.3.1 ,RE4.1.1 ,RE4.2.1 ,RE4.4.2

Materiais e recursos didácticos
MATERIA
RELIXIÓN CATÓLICA

CURSO
1º,2º,3º,4º
ESO

LIBRO DE TEXTO
Material dado polo profesor
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OUTROS MATERIAIS E RECURSOS
 Libreta individual, apuntes do profesor, Biblia, sala de
ordenadores , proyector e material fungible

RELIXIÓN CATÓLICA

7.4

1º,2º BACH

Material dado polo profesor

 Libreta individual, apuntes do profesor, Biblia, sala de
ordenadores , proyector e material fungible

Plan de reforzo e recuperación de aprendizaxes non adquiridas
no curso 2019-20.
O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais
do alumnado derivadas dos resultados da avaliacion inicial, e estenderase, alomenos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021
No plan de reforzo estableceranse as medidas metodoloxicas e organizativas que favorezan o pleno
desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas estaran a proposta de tarefas globalizadas
que requiran da posta en practica de todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa,
o uso das TIC como recurso didactico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento
crítico e creativo, a investigacion mediante proxectos de traballo, entre outras.

8.

Elementos que garanten unha avaliación obxectiva
Os procedementos e instrumentos de avaliacion deseñaranse de forma que permitan determinar o
nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuandose as modalidades de ensino presencial e non presencial.
MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

1º,2º,4º ESO

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (BACHARELATO)
Atopamos diferentes momentos na avaliación: Avaliación Inicial: A que nos permite coñecer o nivel de desenvolvemento motor e cognitivo, diagnosticar e predecir. Establecer distintos niveis de ensinanza, agrupar por niveis, diagnosticar onde pode chegar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Punto de partida dos obxectivos propostos. Avaliación Progresiva ou Formativa: Realízase ao longo do proceso, proporciona información ao
alumno sobre o proceso de ensinanza, basearase na retroalimentación continua, realizándose probas obxectivas, de observación e habilidades
específicas. Motivación constante do alumnado, coñecer a progresión das súas capacidades, diagnosticar anomalías. Evaluación Final: Realízase
ao final de cada un dos niveis propostos e es sumativa. Constata o nivel adquirido, valora o rendimento final e determina a eficacia do proceso.
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA
O alumnado que non supere a avaliación trimestral, terá a oportunidade –a discreción da profesora da asignatura- de recuperar a avaliación
suspensa mediante una proba escrita, oral, práctica, traballos, en función do que teña pendente. Este examen farase no desenrolo do seguinte
trimestre sempre e cando o profesor o considere oportuno.
A valoración das actitudes influirá na cualificación da proba de recuperación. Así, se a actitude mostrada e negativa ou pasiva o alumno/a alcanzará como máximo a cualificación final de 5, sempre que aprobe o exame correspondente, nin se fará a media con outras probas se existiran, no
resto dos casos aplicarase o baremo que se viña aplicando e mantense a puntuación obtida na proba incluíndo a media con outras se fose pertinente. Esta media mantense nas probas finais do curso.
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
A alumno-a deberá realizar un exame (teorico, practico ou ambos) na data marcada pola xefatura de estudios no calendario correspondente.
Os contidos do exame serán indicados ao alumno/a no mes de xuño, xunto coas cualificacións finais ordinarias.
O alumnado coa materia pendente para setembro terá que entregar os traballos non desenvolvidos durante o curso o mesmo día da proba. A non
entrega dos traballos supón a imposibilidade de poder presentarse ao exame extraordinario. O exames será de pregunta corta e algunha a desenvolver
MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
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Asistencia obrigada ás sesións de Relixión Católica. No caso de acumular faltas a clase o alumnado ten que xustificar as súas ausencias a
través do titor ou directamente ao profesor. A xustificación terá que ser a través de documentos oficiais ou no caso de xustificalo con nota
paterna/materna e ser reincidente podería ser desestimado pola profesora. No caso do Bacharelato, si ten 4 faltas sen xustificar perderá o
dereito á avaliación continua segundo marcan as Normas de Organización e Funcionamento do centro.
 Actitude nas clases correcta, educada e respectuosa con todos os elementos implicados no proceso de ensinanza aprendizaxe
(compañeiros/as, profesorado, material).
 Participación activa e responsable nas actividades de clase.
Cooperación e colaboración cos compañeiros


PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os instrumentos que escollamos serán os mais axeitados aos obxectivos,contidos e criterios de avaliación,serán os seguintes
 Instrumentos de avaliación referida a conceptos: exames escritos/orales, traballos monográficos, cuaderno do alumno/a
 Instrumentos de avaliación procedimentais: Diario de clase, listas de control e rexistros anecdóticos
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

1º,2º BACHARELATO

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (BACHARELATO)
Atopamos diferentes momentos na avaliación: Avaliación Inicial: A que nos permite coñecer o nivel de desenvolvemento motor e cognitivo, diagnosticar e predecir. Establecer distintos niveis de ensinanza, agrupar por niveis, diagnosticar onde pode chegar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Punto de partida dos obxectivos propostos. Avaliación Progresiva ou Formativa: Realízase ao longo do proceso, proporciona información ao
alumno sobre o proceso de ensinanza, basearase na retroalimentación continua, realizándose probas obxectivas, de observación e habilidades
específicas. Motivación constante do alumnado, coñecer a progresión das súas capacidades, diagnosticar anomalías. Evaluación Final: Realízase
ao final de cada un dos niveis propostos e es sumativa. Constata o nivel adquirido, valora o rendimento final e determina a eficacia do proceso.
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA
O alumnado que non supere a avaliación trimestral, terá a oportunidade –a discreción da profesora da asignatura- de recuperar a avaliación
suspensa mediante una proba escrita, oral, práctica, traballos, en función do que teña pendente. Este examen farase no desenrolo do seguinte
trimestre sempre e cando o profesor o considere oportuno.
A valoración das actitudes influirá na cualificación da proba de recuperación. Así, se a actitude mostrada e negativa ou pasiva o alumno/a alcanzará como máximo a cualificación final de 5, sempre que aprobe o exame correspondente, nin se fará a media con outras probas se existiran, no
resto dos casos aplicarase o baremo que se viña aplicando e mantense a puntuación obtida na proba incluíndo a media con outras se fose pertinente. Esta media mantense nas probas finais do curso.
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
A alumno-a deberá realizar un exame (teorico, practico ou ambos) na data marcada pola xefatura de estudios no calendario correspondente.
Os contidos do exame serán indicados ao alumno/a no mes de xuño, xunto coas cualificacións finais ordinarias.
O alumnado coa materia pendente para setembro terá que entregar os traballos non desenvolvidos durante o curso o mesmo día da proba. A non
entrega dos traballos supón a imposibilidade de poder presentarse ao exame extraordinario. O exames será de pregunta corta e algunha a desenvolver
MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
Asistencia obrigada ás sesións de Relixión Católica. No caso de acumular faltas a clase o alumnado ten que xustificar as súas ausencias a través
do titor ou directamente ao profesor. A xustificación terá que ser a través de documentos oficiais ou no caso de xustificalo con nota
paterna/materna e ser reincidente podería ser desestimado pola profesora. No caso do Bacharelato, si ten 4 faltas sen xustificar perderá o
dereito á avaliación continua segundo marcan as Normas de Organización e Funcionamento do centro.
 Actitude nas clases correcta, educada e respectuosa con todos os elementos implicados no proceso de ensinanza aprendizaxe
(compañeiros/as, profesorado, material).
 Participación activa e responsable nas actividades de clase.
Cooperación e colaboración cos compañeiros
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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 Os instrumentos que escollamos serán os mais axeitados aos obxectivos,contidos e criterios de avaliación,serán os seguintes
 Instrumentos de avaliación referida a conceptos: exames escritos/orales, traballos monográficos, cuaderno do alumno/a
 Instrumentos de avaliación procedimentais: Diario de clase, listas de control e rexistros anecdóticos
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A avaliación é trimestral,realizando cada alumno unha ou varias probas prácticas por avaliación,dependendo das unidades didácticas que se
traballen.
CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS ACTITUDINAIS:30%
 50% As 3 “P”: puntualidade
 50% cooperación entre compañeros.
CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS PROCEDIMENTAIS: 40%,
CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS CONCEPTUAIS: 30%:
 50%, control teórico.
 50%, cuaderno do alumno
 No caso de que nunha avaliación se opte por non avaliar contidos conceptuais de xeito independiente o procedemento sería:
CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS ACTITUDINAIS:30%
CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS PROCEDIMENTAIS: 70%
ASPECTOS A TER EN CONTA:
 Sinalar que nas probas escritas poderase baixar a nota por faltas de ortografía importantes

9.

Medidas de atención á diversidade
PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL
A RELIXIÓN CATÓLICA debe prestar especial atención aos alumnos que necesitan unha atención individualizada debido ás súas características
diferenciadoras, o cal lograremos a través de adaptacións curriculares mais ou menos significativas con aqueles alumnos estranxeiros, superdotados, con trastornos de conduta ou outras Necesidades Educativas Especiais. No caso concreto do curso (1º ESO) carecemos de información de
referencia ao respecto polo que, a continuación, analízanse de forma xenérica as posibles actuacións a seguir no caso de presentarse algún
alumno con N.E.E.
MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO PARA O ALUMNADO QUE NON RESPONDA GLOBALMENTE AOS OBXECTIVOS PROGRAMADOS
Os obxectivos propostos no plantexamento didáctico deben de ser acadados por todos os alumnos/as do grupo, salvo por aqueles que presenten
necesidades educativas especiais, nos que se realizarán adaptacións curriculares significativas (que afectan a obxectivos, contidos e criterios de
avaliación) para conseguir a integración dos mesmos;
Adaptacións curriculares significativas: Estas adaptacións afectan a elementos prescriptivos do currículo.
 Os obxectivos: Supresión de obxectivos básicos, introdución de obxectivos específicos eadaptados as capacidades dos alumnos
 Os contidos: Supresión de contidos, introdución de contidos específicos.
 A metodoloxía e a organización didáctica: Recursos específicos, métodos...
 A avaliación:Modificación criterios de avaliación, de criterios de promoción.
O resto dos alumnos/as divídense en tres grupos, sendo o máis sinxelos de enfocar aquel que sigue de forma correcta o ritmo de aprendizaxe
marcado pola profesora, mentras que para os dous últimos grupos, deberemos empregar adaptacións curriculares non significativas, dirixidas a
aqueles alumnos/as que ben sigan un ritmo máis lento ou para aqueles que poidan seguir un ritmo máis rápido de aprendizaxe; algunas de estas
adaptaciones curriculares no significativas podrían ser as seguintes:
Alumnos con ritmo de aprendizaje más lento
 Adaptacións metodolóxicas en cuanto ao estilo: empregar formas de organizar a clase individualizadas, realización de grupos de nivel naquellas
actividades que así o requiran
 Adaptacións metodolóxicas en cuanto á técnica de ensinanza: comunicar só os aspectos máis importantes do modelo, presentar o modelo de
forma máis personalizada. Procurar deseñar actividades diferentes para traballar un mesmo contido.
 Adaptacións metodolóxicas en cuanto ás estratexias pedagóxicas: apoio verbal, visual, manual, ampliación do tiempo para alcanzar un
determinado contido (polo que se establecerán progresións máis próximas á súa aptitude física). Reforzo permanente dos logros acadados
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para elevar a súa autoestima-autoconcepto, creación dun clima na aula na que o alumno/a non tema expresar as súas dificultades. Simplificación
das actividades e adaptación das regras de xogo
Alumnos con ritmo de aprendizaje más rápido
 Suxerirlles actividades que lles permitan profundizar nos diversos contidos alcanzando obxectivos superiores.
 Darlles opcións a elixir sobre o campo no que desexan profundizar.
 Implicación en programas de acción titorial con compañeiros/as que teñan dificultades ou retrasos na súa aprendizaxe.

10.

Plan de recuperación de materias pendentes
MATERIA

CURSO

RELIXIÓN CATÓLICA

1º,2º,4º ESO , 1º,2ºBACHARELATO

PROGRAMA DE REFORZO E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Dado que a RELIXIÓN CATÓLICA é unha asigantura optativa e con moi pouca carga horaria procurarase non deixar alumnos coa materia pendente
PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

11.

Elementos transversais
Os elementos transversais traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento
específico nalgunhas das materias de cada etapa.
COMPRENSIÓN LECTORA, ORAL E ESCRITA
As habituais prácticas do Plan Lector do Centro.
-Practicar constantemente estes dous elementos tanto na lectura de textos bíblicos como de documentos tanto en medios dixitais como
en papel.
-Escoitar, dialogar, debater e expresar con total respecto nas interaccións entre iguais e co profesor/a.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Dado que tratamos de que o alumnado desenvolva aquelas competencias básicas que lle permitan constituírse en persoas autónomas, capaces
de aprender por si mesmas, contribuíndo á súa capacidade de tomar decisións responsables sobre cuestións relacionadas coa actividade física e
a saúde e a xestión activa do tempo libre, o noso obxectivo basico en relacion coas TICs sera:
- Utilizar as novas tecnoloxías para informarse, comunicarse e avanzar nos coñecementos propios da materia
- Busca de información acerca dos diferentes contidos da asignatura, presentación de traballos en soporte dixital, elaboración de follas calculo
CONTRIBUCIÓN ÁS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN
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-Tomar conciencia dos beneficios e das vantaxes que nos achega a tecnoloxía, favorecer o progreso e responsabilizarnos para que este
continúe para ben da humanid
-Valorar os beneficios que achega a tecnoloxía da información e valorar todos aqueles adiantos tecnolóxicos e científicos que axudan á
realización da persoa e ó benestar da so
-Descubrir e valorar as persoas que colaboran coa creación a través dos descubrimentos e avances tecnolóxicos e científicos.

CONTRIBUCIÓN AO EMPRENDEMENTO
Valorar os produtos con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional e equilibrada.
-Descubrir e analizar a influencia que os medios económicos teñen sobre as persoas en relación coa sociedade e tomar unha postura
crítica ó respecto.
-Analizar feitos que fan referencia á sociedade desde unha visión cristiá. Coidar e favorecer todo o que axude a unha repartición equitativa
dos bens da terra.

CONTRIBUCIÓN Á EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL

-

O respecto polo material común, tarefas de organización da sesión (recollida e organización de material, organización de grupos e

equipos) e fundamentalmente respecto polas capacidades e limitaciones dos compañeiros/as.
-Descubrir os valores que xorden do Evanxeo e que comprometen o cristián a colaborar no ben da sociedade e adquirir actitudes solidarias
e comprometidas.
-Analizar o grao de responsabilidade persoal e doutras persoas ante a familia, a sociedade, o mundo e a Creación.
-Recoñecer os valores éticos e morais que existen nas diversas relixións, valoralos e facer un paralelismo cos que xorden do Evanxeo de
Xesús.
-Descubrir a maneira de colaborar xuntos na edificación da sociedade e valorar o labor da Igrexa e doutras institucións que colaboran
desinteresadamente no ben dos demais.
-Reflexionar e analizar as causas que provocan situacións de marxinación e de inxustiza social e chegar a sensibilizarse ante as
necesidades e ante os problemas dos demais.

CONTRIBUCIÓN PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA
VIOLENCIA DE XÉNERO, VIOLENCIA CONTRA PERSOAS CON DISCAPACIDADE, VIOLENCIA TERRORISTA, RACISMO, XENOFOBIA
-Interesarse por coñecer, respectar e apreciar os compañeiros e compañeiras independentemente do seu sexo e da súa aparencia.
-Colaborar con todas as persoas sexan dun ou doutro sexo.
-Analizar o grao de aceptación ou rexeitamento que existe cara ás persoas de distinto sexo e buscar solucións ó respecto.
-Amosar unha actitude crítica ante situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo.
-Descubrir e rexeitar as posturas extremas (machismo e feminismo) e valorar os demais indiscriminadamente.

EDUCACIÓN EN VALORES
Coma obxectivo xeral para este curso no tocante a educación en valores, establecemos o conseguir o seguinte en tódolos nenos e nenas: “facer
das nosas clases un lugar de escoita e diálogo” onde estén presentes os principios democráticos de convivencia, co firme propósito de formar
estudantes para que participen na vida social, cultural e economica dun xeito responsable. Para o cal, queremos transmitir unha serie de valores
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que favorezan o respecto (aos dereitos e as libertades fundamentáis), a igualdade (entre homes e mulleres, partindo dun análisis critico das desigualdades que permita superar comportamientos sexistas), a tolerancia, a responsabilidade, a xustiza, a libertad personal; e decir, os valores que
constituen a vida en comun nunha sociedade democratica.
Nas clases de Relixión Católica, materia que polas súas características préstase moito a traballar este tipo de temas, indicar que en función das
Unidades Didácticas que toquemos, desenrolaremos os seguintes temas:
 Educación para a Paz. (Crear un espíritu de paz e concordia.)
 Educación Moral e Cívica.
 Educación para a Igualdade entre os sexos. .(Fomentar a participación de alumnos/as nas mesmas actividades, integrándose conxuntamente
en tódalas tarefas que plantexemos)
 Educación Sexual e para a saúde. (Potenciar hábitos de hixiene corporal, adopción de posturas correctas, ,etc)
 Educación Ambiental. (Realización de xuícios críticos relacionados ca contaminación ambiental e das consecuencias que elo provoca)
 Educación Vial. (Tratamento de aspectos relacionados cas incidencias relacionadas co consumo de alcohol, pastillas e outros derivados na
xuventude).
 Educación do Consumidor. .(Tratamento de temas relacionados coa alimentación e a nutricion)

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR
Colaboraremos co plan lector do centro,encargándolles traballos en cada avaliación onde teñan non só que ler na aula senón tamen que buscar
bibliografía en xornais e revistas,así como en libros de consulta que están na biblioteca do centro
CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA
Na contribución ó Plan de convivencia esta materia de relixión católica ten moitísimo que aportar desde os valores que promove.
En todo momento seguirá as pautas do Plan de Convivencia do Centro así como as indicacións do Departamento de Orientación e das Titorías.
Independentemente diso traballará constantemente aspectos propios da educación para a Paz, o respecto da Natureza, a solidariedade e todos
aqueles indicadores xa reflectidos na programación de valores.
As accións:
~

Asistencia puntual e diaria ás clases.

~

Asistencia ó Centro cos materiais necesarios para as clases.

~

Respecto para as persoas que teñen crenzas distintas.

~

Diálogo cos que pensan de xeito diverso.

~

Colaboración para a realización das tarefas propostas polo profesorado.

~

Colaboración para a modificación da conduta do alumno ou alumna e seguimento nos
cambios que se produzan.

~

Rexeitamento pacífico de todo tipo de violencia.

~

Escoitar para entender.

~

Compartir cos demais.

~

Respecto ós compañeiros e a todo o persoal do Centro.

~

Non permisión de actitudes racistas nin sexistas.

~

Moderación consumista e coidado da hixiene persoal.

~
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12.

Actividades complementarias e extraescolares
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADE

CURSO

OBXECTIVO

TEMPORALIZACIÓN

Non se ten previsto facer ningunha actividade extraescolar debido a situación sanitaria do noso pais

13.

Dotación e xestión económica
DOTACIÓN ECONÓMICA

PREVISIÓN DE GASTOS

Según a dotación económica que nos asignen se irá actualizando o departamento.

14.

Seguimento e avaliación da programación
INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
Os indicadores de logros son una serie de cuestións que nos axudan a reflexionar sobre a nosa actuación cos alumnos/as e sobre os aspectos
recollidos na programación (sobre os materiais, motivación do alumnado, cualificacións, uso das TIC, actividades, traballo das competencias….)
Os instrumentos para recoller os datos poden ser: enquisas, cuestionarios, diario de aula…
Indicadores

Instrumentos de recollida de datos

Medidas de mellora

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Criterios para avaliar a nosa programacion didactica:
 Consecucion dos obxectivos en relacion ao porcentaxe de alumnos que conqueriron unha avaliacion positiva: pensamos que este porcentaxe
ten que estar sempre por encima do 85-90%, excluíndo desta porcentaxe ao alumnado que non conquire a avaliacion positiva por non ter
asistido as clases.
Grado de satisfación do alumnado en relación aos obxectivos, contidos e métodos e medios de cualificación – avaliación: para esto utilizaremos
un cuestionario que se pasara ao final de curso para: 1.- ver as expectativas dos alumnos cara a asignatura (sempre é posible unha modificacion
da programación ao longo do curso) 2.- comprobar ao final de curso o seu grado de satisfación e se as suas expectativas cumpríronse (sempre
tendo en conta a realidade do centro e a normativa vixente)
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MEMBROS DO DEPARTAMENTO

Asdo.: _.: Mª Luisa Pérez Haz

Asdo.: __Carmen Portela_________________

Asdo.: ___________________

O XEFE/XEFA DE DEPARTAMENTO

Asdo.: ___________________
Data

30/09/2020
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