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IES URBANO LUGRÍS – CURSO 2020-21 
 

 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO RELIXIÓN CATÓLICA 

MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

CURSO 1º ESO 

PROFESOR/A Mª LUISA PÉRZ HAZ 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. O 
sentido 
relixioso do 
home 

 

RC.B1.1.1 

RC.B1.1.2 

RC.B1.2.1 

RC.B1.3.1 

RC.B1.4.1 

 

1 Vivir a creación *Recoñecer e valorar que a realidade é don de 

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 

1º trimestre 

Bloque 2. A 
revelación: 
Deus interven  
na  historia 

 

RC.B1.1.1 

RC.B1.1.2 

RC.B1.2.1 

RC.B1.3.1 

RC.B1.4.1 

 

2 Elección e Alianza *Sinalar e identificar os diferentes modos de 
comunicación que Deus usou nas distintas etapas 
da historia de Israel 

2º trimestre 

Bloque 3. 
Xesucristo, 
cumprimento 
da  Historia 
da Salvación 

 

RC.B3.1.1 

RC.B3.2.1 

RC.B3.2.2 

RC.B3.2.1 

 

3 Origen del cristianismo.  

Jesús, salvación y 
felicidad. 

Distinguir en Xesús os trazos da    súa natureza 
divina e humana. 
*Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

*Coñecer e comprender o proceso de 
formación dos evanxeos.   

3º trimestre 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO RELIXIÓN CATÓLICA 

MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

CURSO 2º ESO 

PROFESOR/A Mª LUISA PÉRZ HAZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 
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A persoa como 
criatura de 
Deus e 
artifíces da 
Creación 

 

RE 1.1.1 

RE 1.2.1 

RE 1.3.1 

RE 1.4.1 

RE 1.4.2 

 

1 A persoa como criatura 
de Deus 

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

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

1º Trimestre 

Deus nos fala na 
Biblia 

 

RE 2.1.1 

RE 2.2.1 

RE 2.4.1 

2 Deus nos fala na Biblia 

 

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

2º Trimestre 

Xesús imaxe do 
amor de Deus 
e a sua Igrexa 

 

RE 3.1.1 

RE 3.3.1 

RE 4.1. 

RE 4.2. 

3 Xesús imaxe do amor de 
Deus 

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. 

3º Trimestre 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO RELIXIÓN CATÓLICA 

MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

CURSO 3º ESO 

PROFESOR/A Mª LUISA PÉRZ HAZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

O sentido 
relixioso do 
home 

RC.B1.1.1 

RC.B1.2.1 

RC.B1.2.2 

1 La busqueda de la 
felicidad 

Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa. 

Comparar razonadamente distintas respostas 
fronte á finitud do ser humano 

1º trimestre 

O sentido 
relixioso do 
home 

RC.B2.1.1 

RC.B2.2.1 

 

2 Ser discípulos de Jesús 

 

El cristiano busca el 
bien 

Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo 
cambia a forma de comprender o mundo, a historia, 
a realidade, as persoas, etc. 
      Valorar críticamente a experiencia de plenitude 
que promete Cristo. 
   

 

2º trimestre 

. Xesucristo, 
cumprimento 
da  Historia 
da Salvación 

RC.B4.1.1 

RC.B4.2.1 

RC.B4.3.1 

RC.B4.3.2 

 

3 Las raices cristianas de 
Europa 

Identificar na cultura 
 a riqueza e a beleza que  

xenera a fe. 

3º trimestre 
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PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO RELIXIÓN CATÓLICA 

MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR/A Mª LUISA PÉRZ HAZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Deus dase a 
coñecer na 
Historia e é fiel 
coas persoas 

 

RE 1.1.1 

RE 1.2.1 

1 Deus dase a coñecer na 
Historia 

Razoar por que a revelación é a plenitude da 
experiencia relixiosa. 

1º Trimestre 

Xesús servidor de 
Deus 

 

RE 2.1.2 

RE 2.2.1 

RE 3.1.1 

RE 3.2.2 

 

 

2 Xesús servidor de Deus 

 

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

2º Trimestre 

A Igrexa e o 
cristiano 
construen a 
civilización do 
Amor 

 

 

RE 4.2.2 

RE 4.2.3 

3 Igrexa e o cristiano 
construen a 
civilización do Amor 

 

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

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

3º Trimestre 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO RELIXIÓN CATÓLICA 

MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

CURSO 1º BACHARELATO 

PROFESOR/A Mª LUISA PÉRZ HAZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Antropoloxia 
Cristiana 

RC.B1.1.1 

RC.B1.2.1 

RC.B1.2.2 

 

1 Diversas posturas ante o 
feito relixioso na 
sociedade actual. 

Identificar e contrastar no momento actual diversas 
respostas de sentido. 

1º Trimestre 

Doutrina Social  
da Igrexa 

RC.B3.1.1 

RC.B3.1.2 

RC.B3.2.1 

 

2 Orixe e evolución da 
doutrina social da 
Igrexa.. 

 

Coñecer e valorar o contexto en que nace e o 
ensino da doutrina social da Igrexa. 

Coñecer e aplicar os principios fundamentais 

2º Trimestre 
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da doutrina social da Igrexa a diversos 
contextos 

Relación entre a 
fe, a ciencia e 
a razón 

RC.B4.1.1 

RC.B4.2.1 

RC.B4.3.1 

RC.B4.3. 

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

 

 

Coñecer e aceptar con respecto os momentos 
históricos 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 

 

3º Trimestre 

 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO RELIXIÓN CATÓLICA 

MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

CURSO 2º BACHARELATO 

PROFESOR/A Mª LUISA PÉRZ HAZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

O concepto de 
persoa 

 

 

RE 1.1.1 

1 O concepto de persoa Comprende e respecta o significado 
bíblico da afirmación "home e muller 
creounos". 

1º trimestre 

Humanizar a ciencia 
e a técnica 

RE 2.1.1 

RE 2.2.1 

2 Humanizar a ciencia e a 
técnica 

Descobre, valora e xustifica o sentido 
humanizador que ten o traballo. 
 

2º trimestre 

Os dereitos da 
persoa e o 
fenomeno 
relixioso 

 

 

RE 3.1.1 

RE 4.1.1 

RE 4.2.1 

 

 

3 Os dereitos da persoa e o 
fenomeno relixioso 

 

Selecciona obras de arte, investiga sobre 
o autor e descobre o seu sentido 
relixioso. Confecciona un material 
creativo que permita coñecer eses 
artistas 

3º trimestre 

 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

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 traballomemoria, 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 

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 
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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 

Utizaranse os medios on line l ( e-mail, Abalar ,movil , Cisco Webex) e a aula virtual . 

 

 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

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 

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 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

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 

 

 

 

 

O/A XEFE/A DEPARTAMENTO 

Mª Luisa Pérez Haz 

 

 

 

Asdo.: ___________________ 

Data 30/09/2020 

 


