
                                                                                                     PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

PROGRAMACIÓN
ENSINANZA EVANXÉLICA 2016-2017

IES VALLE INCLÁN . PONTEVEDRA
PROFESOR
EDUARDO
ANTONIO 
DIOS BLANCO



                                                                                                     PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

PROGRAMACIÓN
ENSINANZA  EVANXÉLICA
3º ESO

2016-2017

IES VALLE INCLÁN . PONTEVEDRA
PROFESOR
EDUARDO
ANTONIO  DIOS
BLANCO



                                                                                                     PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

ÍNDICE:

 1.- Introdución e contextualización  Páx  5

 2.- Contribución ao desenvolvemento das Competencias Clave  Páx 6

 3.- Obxectivos xerais.  Páx  8

 4.- Contidos, Criterios de avaliación. Concreción para cada  estándar:

Temporalización, Grao mínimo de consecución para superar a materia .

Competencias..

 Páx 10

 5.- Concrecións metodolóxicas  Páx 17



                                                                                                     PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

 6.- Materiais e  recursos didácticos  Páx 17

 7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado  Páx 18

 8.-  Instrumentos e Procedementos de avaliación
 Páx 19

 9.- Procedementos para a realización da avaliación inicial.  
 Páx 21

 10.- Medidas de atención á  diversidade  Páx 22

 11.- Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso  Páx 23

 12.- Actividades extraescolares e complementarias  Páx 23

 13.- Tratamento e fomento da lectura.  Páx 24

 14 .- Tratamento do fomento das TICS  Páx. 24

 15.-Publicidade  Páx. 25



                                                                                                     PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

 16.-Plans de traballo para a superación da materias pendentes.  Páx. 25

 ESRARIA (NA ESO)
 17.- Procedemento para a cualificación das materias pendentes ou da nota final do curso se hai alumnado que asiste a 

programas de reforzo con atribución horaria.
 Páx. 26

 18.- Programas específicos personalizados para alumno repetidor  Páx. 27

 19.- Procedementos para acreditar os coñecementos previos (BAC ART. 3.7 ORD. 24/06/2008)  Páx. 28

 20.- Accións de contribución ao Plan de Convivencia.  Páx. 28

 21.-  Procedementos para avaliar  a propia programación  Páx 30



                                                                                                     PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

No IES  “Valle  Inclán”,  a  Ensinanza  Relixiosa  Evanxélica  atopase cunha implantación que  goza  dunha situación  de normalidade  que estimamos

amplamente positiva tanto para o alumnado que escolle esta opción, coma para o propio centro de ensino.

Esta situación, vese reflectida dende o momento no que un alumno ou alumna fai a súa matrícula no Centro, xa que á hora de escoller entre as
diferentes opcións, atopamos a opción de Ensinanza Relixiosa Evanxélica en consonancia có que establece a lexislación vixente.

Sen dúbida, os centros educativos deben ser un reflexo da pluralidade cultural na que se atopan. Este centro (e algúns outros da nosa comunidade)
dan un paso máis cara a interculturalidade, no momento no que non so se recoñecen diferentes culturas, senón que tamén se fomenta a interacción
cultural a tódolos niveis.

O feito de que a Ensinanza Evanxélica sexa unha opción máis, deixa a un lado toda susceptibilidade no que se refire ó feito relixioso diferencial no que
cohabitan os cidadáns galegos dende fai máis de cen anos. 
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2.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Algúns autores críticos entenden que detrás do termo “competencia” se agocha o concepto mercantilista “competitividade” tan propio da nosa sociedade actual.
Nos, -ó igual que outros moitos autores- entendemos como competencias básicas aquelas que “sustentan a realización persoal, a inclusión social e a cidadanía

activa”. Partindo desta definición, podemos falar de aprendizaxe cooperativo rexeitando o competitivo nas nosas intervencións educativas.
Reflexionamos brevemente a continuación sobre o que aporta a Ensinanza Relixiosa Evanxélica (ERE) a cada unha das competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística. CL

No pulo necesario para todo o alumnado da ESO en xeral no que se refire a acadar dunha mellora na competencia lingüística, a ERE fará a súa propia

aportación no que se refire ó traballo específico con textos.

Este traballo irá encamiñado na lectura propiamente dita, pero tamén na comprensión lectora, exposición oral, etc.

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT

A  Ensinanza Relixiosa Evanxélica contribúe ao desenvolvemento  por parte do alumnado de habilidades para ordenar cronolóxicamente e  traballar secuencias,

tanto da estoria do pobo de Israel e da propia igrexa como de feitos concretos e da súa propia vida. O coñecemento da Biblia e a súa estrutura e a capacidade

para buscar textos con distintos criterios implica tamén o  logro de habilidades  de ordenación e secuenciación polo alumnado.  Contribúe igualmente ao

acercamento á cencia dende una perspectiva cristiá, con vontade de coñecelo mundo creado por Deus e de participar  de maneira activa no seu  coidado.

Favorece tamén a aceptación e uso da tecnoloxía no coñecemento do entorno, no seu coidado e mellora e na relación entre persoas

.
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3. Tratamento da información e competencia dixital. CD

Entendemos a importancia fundamental das TIC na sociedade na que nos desenvolvemos, e o ensino en xeral non pode ser alleo a esta realidade. É máis, estase a facer un
esforzo para a incorporación destas no ámbito educativo.
Dende a ERE, estableceremos cauces de achegamento á información específica que nos compete. Guiaremos ó alumnado a unha exploración que parta deles
mesmos.
Fundamentalmente (aínda que non exclusivamente) esta busca selectiva de información desenrolarase atraveso da internet.

4. Competencia social e cívica. CSC

Sen dúbidas a ERE educa directamente en valores, sendo estes de inspiración cristiana. Dende a nosa área pretendemos propoñer un estilo de vida no que o
alumnado poida ter unha óptima competencia social e cívica.
Especialmente nas dúas últimas unidades didácticas da terceira avaliación incidiremos nesta competencia.

5. Competencia cultural e artística.              CCEC

A maioría das manifestacións culturais e artísticas na nosa civilización occidental, (especialmente as dunha determinada etapa histórica de occidente) parten do
cristianismo. O coñecemento deste é fundamental para entender e interactuar competentemente no presente.
Varias propostas de actividades específicas tamén irán encamiñadas na competencia práctica da competencia artística do alumnado. O propio alumno ou alumna
converterase en creador artístico.

6. Competencia de aprender a aprender. CAA

A metacognición desenrolarase a partires das técnicas de estudo necesarias para a adquisición duns obxectivos propostos. A metodoloxía que empregaremos
-fundamentalemente participativa e activa- facilitará este aspecto.
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A atención, a memoria, a experiencia, a síntese da información, a opinión, pero fundamentalmente o traballo en equipo (aínda que este sexa moi pequeno polas
características específicas da ERE) facilitarán a adquisición desta competencia.

7. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. CSIEE

Dende a Ensinanza Relixiosa Evanxélica se plantexa unha aprendizaxe activa do alumnado de xeito que participe activamente nas situacións que se plantexan no
aula e noutras análogas propias do contexto no que vive. 

A iniciativa e espíritu emprendedor neste eido teñen que ver co afianzamento da súa fe, incluso en situacións nas que estas lle diferencian do grupo,  coa
participación na defensa da Escritura e coa comunicación en convivencia dos valores cristiáns a outros. 

De igual xeito é fundamental que o alumnado identifique situacións en que poida contribuir a mellorar a situación das persoas e do entorno e adopte decisións que
faciliten dita mellora. 

En ningún caso entenderase a iniciativa e o espíritu emprendedor do alumno e alumna de Ensinanza Relixiosa Evanxélica como illada ou individualista senon que se
lle formará tamén na adopción de decisións e iniciativas colectivas, a construción de consensos, o traballo en equipo e a resolución compartida de problemas.

3.- OBXECTIVOS XERAIS

Descubrir as principais ensinanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudo, có obxecto da elaboración persoal verbo da veracidade e relevancia de ditas
ensinanzas. 

Valorar e respectar a Biblia como fonte pola cal Deus se revela e fala ó ser humano, utilizándoa como recurso para o desenrolo individual e colectivo . 
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Coñecer os principais feitos na historia do pobo de Israel e as súas implicacións no plan salvífico de Deus . 

Identifica-la persoa de Xesús como a máxima expresión da acción salvífica de Deus que demanda unha resposta a cada ser humano . 

Coñecer as ensinanzas e feitos de Xesús de Nazaret, valorando a importancia que tiveron nas persoas que se relacionaron con El . 

Recoñecer e identificar os principias dados, feitos históricos e as súas consecuencias no devir do pobo cristián dende os seus orixines ata a Reforma relixiosa do
século XVI . 

Descubrir e valorar en certos personaxes do Novo Testamento, as vidas transformadas e a nova relación con Deus que experimentan, para entender qué significa
ser cristián. 

Apreciar á familia como parte importante do plan de Deus para o desenrolo integral de cada ser humano . 

Desenrolar un espírito sensible, solidario e comprometido coa sociedade na que vivimos . 

Apreciar a creatividade artística dos ser humano como manifestación da súa semellanza coa capacidade creadora de Deus . 

Valorar a diversidade cultural manifestando actitudes de tolerancia e respecto por outras culturas, sen renunciar a un xuízo crítico das mesmas dendE unha
perspectiva cristián. 
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Afirmarse nos valores éticos cristiáns logo dun contraste serio e detallados cós valores que se amosan na sociedade actual, sobor de todo nos
aspectos de consumismo, tolerancia, solidariedade e pacifismo.

4.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR: MÍNIMOS ESIXIBLES 
TEMPORALIZACIÓN. COMPETENCIAS

Contidos
 
 Criterios  de

avaliación

Estándares Mínimos esixibles
TRIMES
TRE 1

TRIMES
TRE 2

TRIMES
TRE  3

Competen
cias

ERE-B5.1-
A  restaura
ción   da
imaxe  de
Deus  no

ser 
humán   a
través de
Xesús. 

ERE-B5.1. 
Identificar,  analizar
e resumir  os textos
bíblicos  clave  que
expresan  o
concepto  de  que  o
ser  humán ha sido
creado    á  imaxen
de  Deus  e  a
restauración 
da mesma a
través de Xesús. 

 3ºESO   ERE-B5.1.1 Repasa  o
aprendido   nos  anteriores  cursos
respecto  ao  plan  eterno  de  Deus
para  o  ser  humán  a  través  da
provisión de Deus no seu fillo Xesús. 

X

CAA, CCL,
CSC

ERE-5.2-
O   novo
nacemento.
Xesús  é
Salvador 

ERE-B5.1 3º  ESO  ERE B5.1.2.  Comprende  e
explica bíblicamente
 o   concepto  de  novo  nacemento
lendo  diversos  textos  bíblicos  dos
evanxelios

Comprende e explica bíblicamente o  concepto de
novo nacemento

 X

CCL, CCEC

ERE-5.2

ERE-B5.1 3º  ESO ERE  B5.1.3  Explica  coas
súas propias palabras o que é o novo
nacemento  e  os  cambios  que  se
producen na persoa mediante a obra
de Jesús.

.  Explica coas  súas proprias palabras o que é  o
novo  nacemento  e  os  cambios  que  se
producen  na  vida  das  persoas  mediante  a
obra de Xesús

X

CLC,CSC
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ERE-B5.3. 
O
discipulado
. 
. EREB5.4
Xesús
é Señor

ERE-B5.2Saber,
identificar  e
localizar  en
pasaxes  bíblicas
exemplos  de
condutas,  actitudes
e  valores  que
reflicten  o  que
significa  ter  unha
relación persoal con
Deus e o papel  de
perseverar  na  vida
cristiá  como
seguidores  de
Xesús. 

3º ESO. ERE-B5.2.1. Busca e analiza
testemuñas  e  historias  de  persoas
que  seguiron  a  Xesús  como
discípulos.

.

X

CSC,CCEC

ERE-B5.3
ERE-B5.4

ERE-B5.2 3º  ESO  EREB5.2.2.  Investiga,  a
través de  internet,  algúns  exemplos
do  efecto  que  tivo  na  súa  vida  a
resposta dada a Jesús por parte de
personaxes históricos ou bíblicos.

    Investiga, a través de internet, algúns exemplos
do efecto que tivo na súa vida a resposta dada a
Jesús  por  parte  de  personaxes  históricos  ou
bíblicos

X

CCL, CSC,
CCEC

ERE-B3.1
Xesucristo
e  a
salvación
do crente

ERE-B3 2. Situar a
persoa  e  obra  de
Jesús  no  contexto
da  obra  salvadora
de Deus, a favor da
humanidade  e
reflexionar  nas
implicacións
persoais  que  ten  a
resposta  á  súa
mensaxe.

3º ESO. ERE B3.2.1. Razoa e debate
sobre as consecuencias da obra de
Jesús na Humanidade.

Razoa e debate sobre as consecuencias da obra
de Jesús na Humanidade.

X
CLC, CSC

ERE-B3.1 ERE-B3 2. 3º  ESO.  ERE  B3.2.2.  Toma
conciencia  da  misión  de  Jesús
na  Terra  a  favor  de  todos  os
seres humanos. 

. X x x

CCL,CCEC
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ERE-B2.  1
Josué  e  a
conquista
da  terra
prometida.

ERE  B2,1.  Obter
información  sobre
os  principais  feitos
acaecidos  ao  pobo
de  Israel  desde  o
establecemento  na
Terra Prometida ate
o exilio, elaborando
a  información
recollida  (táboas,
gráficos, resumos).

3º ESO ERE. B2.1.1. Recoñece quen
foron  os  principais  xuíces  de  Israel
(desde Josué a Samuel). 

Recoñece quen foi Josué

x

ERE-B2-2 
O  período
dos xuíces

ERE-B2.1 3º  ESO  ERE.  B2.1.1.   Recoñece
quen  foron  os  principais  xuíces  de
Israel (desde Josué a Samuel).

Recoñece quen foron os principais xuíces de Israel
(desde Josué a Samuel).

X
CCL,CSC,
CCEC

ERE-B2-2 ERE-B2.1 3º  ESO  ERE  B2  1.2.  Identifica  no
texto bíblico a promesa dun reinado
eterno a través da descendencia de
David

X

ERE-B2.3.
A  división
do Reino. A
mensaxe
dos
profetas  e
a
catividade

ERE-.B2.1
3º ESO ERE.B2.1.3.
Analiza  a  mensaxe  dos  profetas,
situando a cada un no seu contexto
histórico e identificando a resposta do
pobo  á  mensaxe  e  as  súas
consecuencias históricas.

 Coñece  a  mensaxe  dalgún  dos  profetas  máis
importantes.

X

REE-B2.3 ERE-B2.1 3º ESO ERE. B2.1.4.
Identifica en que aspectos o pobo de
Israel  cambiou  despois  do  cativerio
en Babilonia.

Identifica en que aspectos o pobo de
Israel cambiou despois do cativerio en
Babilonia. X

CCL,CSC

REE-B4.1
A  Igrexa
cristiá
desde  o
século  IV

REE  B4.1.  Obter
información
concreta  e
relevante  sobre
feitos  delimitados,

3º  ESO.ERE  B4.1.1.  Analiza
comparativamente  diversas  fontes
históricas  investigando  sobre  a
configuración  do  cristianismo  na
Península Ibérica.

Investiga sobre a configuración do cristianismo na
Península Ibérica..

X CCL,CSIEE
CSC, CD
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até  a
ruptura  da
Igrexa  de
Oriente con
Roma.

REE.B4.2
A evolución
da  Igrexa
na  Idade
Media
 

utilizando diferentes
fontes. 

REE- B4.3 
O
cristianism
o  na
Península
Ibérica.

.

 REE.B4.2.
Identificar  e  situar
cronolóxica  e
xeográficamente  os
principais  feitos
históricos  no  devir
do  cristianismo  na
Idade  Media
analizando  as
consecuencias
sociais  e  históricas
dos mesmos.

3º  ESO  ERE  B4.  2.1.  Explica  a
relación que houbo en España entre
os reis visigodos e o cristianismo

 

X

CSC,CCL,
CMCT

REE.B4.2. REE.B4.2. 3º  ESO ERE B4  2.2.  Sitúa  no  seu
contexto histórico a chegada do Islam
á península 

Sitúa no seu contexto histórico a chegada do Islam
á península

X
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REE.B4.3
 A
evolución
da  Igrexa
na  Idade
Media

REEB4.3.
Desenvolver  a
responsabilidade,  a
capacidade  de
esforzo  e  a
constancia  no
estudo  da  historia
da  Igrexa  desde  a
etapa  no  Baixo
Imperio  Romano,
até o inicio da Idade
Media.

3º  ESO  ERE  B4.  3.1.  Investiga  e
explica  as  características  da  Igrexa
na Idade Media en España e no resto
de Europa, profundando na cuestión
do  clero  e  laicos,  a  evolución  da
dogma e a relación Igrexa/Estado

 Explica  a  evolución  da  dogma  e  a  relación
Igrexa/Estado  ,  as  características  da  Igrexa  na
Idade Media en España e no resto de Europa, a
cuestión do clero e laicos, a evolución da dogma e
a relación Igrexa/Estado

X

CAA, CSC,
CCL,
CSIEE, 
CCEC

REE.B4.3.
REEB4.3.

.

 3º ESO ERE B4. 3.2. 
Explica  aspectos  relacionados  coa
forma de vida, expansión e influencia
da  Igrexa  en  Europa  na  etapa
estudada. 

x

CAA, CSC,
CCL,
CSIEE, 
CCEC

ERE B.6.1
A
comunidad
e cristiá 

ERE B6.2
As
relacións
inter
persoais

 ERE  B6.1.
Profundar  nos
aspectos  prácticos
de  vivir  a  vida
cristiá  nunha
relación persoal con
Deus mesmo e con
outras  persoas e o
que iso supón. 
3º  ESO  ERE  B6
1.1.  Entende  e
pode  argumentar
por  escrito  a
importancia  de
manter  unha

3º ESO ERE B4. 3.3
Entende e pode argumentar por oral

ou por  escrito  a importancia  de
manter  unha  relación  con  Deus
na vida cristiá 

X X X , CAA, CSC, 
CLC
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relación  con  Deus
na vida cristiá. 

. 

ERE B6.1.

REE B6.2

ERE B6.1.
3º ESO ERE B6 1.2. Pode expresar,
debater  e  escoitar  a  outros  o  que
significa ter unha relación persoal con
Deus 

X

CAA,  CSC,
CLC, 

ERE B6.1.

REE B6.2
.  

ERE B6.1.

3º ESO ERE B6 1.3. Debate en clase
aspectos prácticos das relacións
interpersoais:  a  amizade,  o
noivado, a familia, etc. dentro do
marco bíblico

X X X
, 

CAA, CSC, 
CLC

ERE B6.1.

REE B6.2
ERE B6.1.

 3º ESO ERE B6.1 4. Comprende e
expón  con  exemplos  cotiáns  a
importancia  do  perdón  e  a
restauración nas relacións 

X

CAA,  CSC,
CLC, 

ERE B6.1.

REE B6.2
ERE B6.1.

3º  ESO  B6.  1.5.  É  capaz  de
reflexionar  acerca  do  seu  papel  na
comunidade cristiá 
 

É  capaz  de  reflexionar  acerca  do  seu  papel  na
comunidade cristiá X X X

CAA,  CSC,
CLC, 

ERE .B6 3. 
A responsa
 bilidad  
persoal. 

  

ERE  B6.1.  2.
Crear  un  enten-
demento e actitu-
de
 da  importancia
da
 dilixencia e res-
ponsabilidade  no
desenvolvemen-

 3º ESO B6. 2.1. Observa e analiza
principios bíblicos que apelan ao
valor  e  a  responsabilidade  do
crente no seu traballo.

X X X X CAA, CSC
CSIEE
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to do seu futuro e
formación educa-
tiva  e  formal  do
mesmo xeito que
espiritual

.

 

ERE .B6 3
ERE B6.1. 2

3º  ESO  B6  2.3.  É  consciente  da
responsabilidade de cada un na súa
formación educativa e espiritual. 
. 

É consciente da responsabilidade de cada un na
súa formación educativa e espiritual. 

X X X

CAA, CSC
CSIEE
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Aínda que é certo que non nos identificamos con ningunha teoría en concreto; os principios metodolóxicos que se seguirán na nosa área veranse próximos á
concepción constructivista verbo da educación.
Algúns dos principios que consideramos básicos son os seguintes:
Partir do nivel do alumno, das súas posibilidades de razoamento e aprendizaxe que as súas capacidades lle dan. 
Asegura-la construción de aprendizaxes significativos. Intentar construír, educativamente falando, sobre a base que o alumno xa ten. 
Posibilitar o aprendizaxe dos alumnos e alumnas por si mesmos, que o alumno ou alumna sexa capaz de aprender a aprender.
Partir do máis concreto para chegar ó máis lonxano
Interactuar dunha maneira libre e o máis amizosa posible có mestre, de maneira que este sexa quen de dirixir á persoa ó aprendizaxe. 
Para que todo isto se leve a bo termo; plantexaremos unha metodoloxía que requira en todo momento a participación activa do rapaz
ou rapaza, tentando reducir as leccións maxistrais nas diferentes Unidades Didácticas ó imprescindible

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

.Recursos Humanos:
O mestre na aula con exposicións, proposta de actividades, atención individualizada… 
Posibilidade de invitar a persoas o desenrolo de temas específicos que así o requiran. 

Recursos Materiais:
Música. 
Medios Audiovisuais (Vídeo e Televisión, pero fundamentalmente ordenador portátil, Aula de Informática, Internet…). 
Libros de consulta (Concordancias, Atlas, Comentarios Esexéticos, Dicionarios Bíblicos…).
O único libro de texto que utilizarán os rapaces, e que tamén servirá coma guía do mestre será a Biblia que o propio alumno ou alumna teña na súa casa non

importando, en principio, a versión se esta é fiel ós manuscritos orixinais.
O mestre recomendará a lectura de determinados libros e/ou fragmentos axeitados para unha maior comprensión do explicado na aula.

                                                                                                                                                                                                                                                             18



PROGRAMACIÓN ANUAL DO 3º NIVEL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                                  IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

Utilizaranse  os  materiais  que  o  mestre  determina  axeitados  para  o  desenvolvemento  de  cada  unha  das  Unidades  Didácticas
pertencentes a diferentes editoriais do campo evanxélico, católico e/ou secular.

7.- CRITERIOS SOBRE  A  AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓN  DO  ALUMNADO

Dado  o  carácter  especial  desta  asignatura,  que  se  basea  en  termos  actitudinais,  a  avaliación  non  pode  ser  entendida  en  termos  cuantitativos,  senón
cualitativos.
De  tódolos  xeitos,  entendemos  que  o  carácter  cuantitativo  do  contexto  académico  no  que  nos  atopamos  require  que  o  alumno  sexa  cualificado
cuantitativamente; máxime sendo este o primeiro ano no que a nota desta area fará media no expediente académico do alumnado.

Para  a  obtención  dunha  determinada  nota  non  nos  basearemos  nos  termos  actitudinais,  senón  no  acadamento  dos  obxectivos  referidos  ós  contidos.  Estes
entenderanse satisfeitos se a alumno ou alumna supera os traballos presentados polo mestre para a súa elaboración individual ou por grupo segundo o caso.

Os traballos poden ser  tanto exames coma cuestionarios,  tests,  redaccións,  traballos en grupo ou calquera medio de avaliación que o mestre considere
axeitado.
Valorarase altamente a participación activa na aula e a predisposición cara a área que nos ocupa.

De tódolos xeitos, o reducido número de estudantes fai que a valoración do mestre por medio da observación sistemática sexa tamén
un dos criterios a seguir que conte cun peso fundamental á hora da cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Reflexamos o  peso porcentual de  cada  un dos elementos que

conformarán a avaliación:

Expresión escrita: 5%
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Expresión oral: 5%

Participación e actitude na clase: 20%

Observación sistemática: 30%

Media diferentes traballos e/ou exames: 40%

8.- INSTRUMENTOS  E PROCEDEMENTOS DE  AVALIACIÓN  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

No que se refire ós criterios avaliativos da expresión oral e escrita realizaremos traballos que serán expostos na aula e corrixidos polo mestre.
A participación e actitude na clase, así coma a observación sistemática serán reflectidos no DIARIO DE CLASE.
Finalmente, os TRABALLOS E EXAMES serán propostos na aula e basearanse nos contidos que se desenvolvan nun determinado momento.
Non descartamos calquera outro instrumento avaliativo ó que poda ter acceso o mestre durante o curso.
Para facilitar a avaliación, observación e progreso do alumnado durante o curso, elaboramos os documentos de avaliación que aparecen a continuación:9
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedemento xeral.
O procedemento xeral de avaliación será o da observación sistemática de cada alumnado en cada un dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación. 
Este procedemento pode darse de xeito óptimo   debido á ratio que existe nesta área.

Recuperación durante o curso.
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No caso de non supera unha avaliación,  darase a posibilidade  de recuperación  da  materia  mediante  a presentación dos  traballos  e/ou exames que se
establezan.

Materia pendente.
 No caso de que a materia non fose superada na a valiación final, poderá ser recuperada nas condicións que se establece no apartado correspondente desta
programación.

Probas extraordinarias.

No caso que a área non sexa superada de xeito ordinario, poderá ser recuperada por medio de exames extraordinarios nas datas e horarios que se establezan
 no IES.

9.- PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN  DA  AVALIACIÓN INICIAL 

Partiremos dunha avaliación inicial na que observaremos o estado no que se atopa o alumno ou alumna facendo unha regulación proactiva neste intre.
Posteriormente, faremos unha avaliación continuada onde analizaremos o progreso dos rapaces e rapazas, pero tamén o do mestre pasando algún tipo de
enquisa sobre o alumnado e facendo unha propia avaliación verbo do acadado ou non sobor o planificado.
Faremos tamén, ó remata-lo curso unha avaliación final ou sumativa cunha regulación retroactiva para futuras intervencións educativas.

Avaliación do mestre.

Ó final de curso, ós alumnos e alumnas encherán uns cuestionarios cós que avaliarán diversos aspectos de interese para o mestre no que respecta á súa
intervención educativa: metodoloxía didáctica empregada, trato na aula, exposicións, etc.

Tamén será avaliado o material presentado dende o punto de vista do interese que este ten para o alumnado.
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Procedemento xeral.

O procedemento xeral de avaliación inicial será o da observación sistemática de cada alumnado en cada un dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación.
Este procedemento pode darse de xeito óptimo debido á ratio que existe nesta área.

Procedementos específicos:

Localizar obxectivamente por parte do alumnado e o profesor erros, necesidades e lagoas. 

Dar a coñecer ó alumnado as súas propias estratexias, posibilidades e limitacións ante o aprendizaxe (metacognición). 

Facilitar ós alumnos e alumnas hábitos de traballo que lle axuden a rendabilizar o seu esforzo académico. 

Potenciar a motivación intrínseca do alumnado, de xeito que valore máis o aprendido que as valoracións iniciais obtidas. 

Promover a valoración do esforzo e a satisfacción por superar as futuras dificultades de aprendizaxe. 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Traballaremos coordinadamente có departamento de orientación, e específicamente coa aula de pedagoxía terapéutica nos casos concretos que se presenten.

Actuaremos de acordo coas medidas que se establezan de atención á diversidade de xeito construtivo favorecendo o desenrolo dun proceso de ensino-
aprendizaxe óptimo en función das capacidades do alumnado.

Concretamente, faremos as necesarias regulacións nos contidos para que estes poidan ser acadados polo alumnado.

Cabe destacar aquí, que o feito de que a ensinanza relixiosa evanxélica sexa unha asignatura máis nos centros educativos fai que a diversidade protestante do
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noso pais se sinta moito menos excluída do que históricamente ven sendo. Aínda existen certos prexuízos, pero o feito de estar presentes converte este aspecto
diferencial nalgo normalizado. Nos centros coma este onde se recoñece unha realidade minoritaria pero cun percorrido histórico suliñable, estanse dando pasos
de cara a unha interculturalidade real de xeito moi práctico e efectivo.

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

En realidade, durante case que todo o desenrolo da asignatura estamos traballando contínuamente os temas transversais, pero aproveitaremos
especialmente os días nos que o centro programe actividades especiais adicadas a un determinado tema transversal para apoiar dende a aula un
traballo específico ó redor del.
Ó  existires  temas  no  currículo  e  programación  xeral  que  forman  parte  da  transversalidade  cremos  que  a  ensinanza  evanxélica  traballa
directamente este eido tan importante da educación.os que a ensinanza evanxélica traballa directamente este eido tan importante da
educación.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Non propoñemos ningunha actividade extraescolar e/ou complementaria, xa que non sabemos neste intre as actividades que se programarán no noso entorno
que poden ser de interese para o alumnado. De producirse algunha, faremos as xestións oportunas no seu momento para participar activamente.
De todos xeitos, dentro deste apartado debemos sinalar dúas liñas de intervención que levaremos a cabo durante o curso. A saber:

Información puntual na aula de todos cantos eventos se produzan durante o ano académico, e que teñan interese e conexión coa materia que nos ocupa para
que o alumnado decida asistir (ou non)
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13 .- TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

A nosa área baséase fundamentalmente no estudo e análise de textos bíblicos( bíblicos e históricos fundamentalmente). Se centrará polo tanto o fomento da
lectura nestos únicamente.

13.- TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

14 .- TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICS

 O uso das TIC estarán moi presentes nesta área de dous xeitos fundamentais:

Emprego das TIC como Recurso Didáctico.

O mestre as utilizará para o desenrolo da súa actividade docente e, concretamente, na exposición de varios temas utilizando Power Point ou outros programas de
presentación de diapositivas e materiais audiovisuais.

Por outra banda e de xeito específico, visionaranse películas referidas ós diferentes temas que nos ocupen utilizando as TIC.

Utilización de Internet.
Este recurso será utilizado para visualizar páxinas propostas polo mestre para completar, reforzar e/ou ampliar os coñecementos adquiridos na aula.  Entendemos
que o uso de internet debe ser guiado polo mestre e encamiñado a unha coidadosa selección da información, xa que doutro xeito as sesións de internet nas aulas
poden converterse nun ciber gratuíto!!

 

                                                                                                                                                                                                                                                      25



PROGRAMACIÓN ANUAL DO 3º NIVEL DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA
                                                                                                                  IES VALLE INCLAN PONTEVEDRA CURSO 2016-2017

                                                                                              Profesor: Eduardo A. Dios BlancoN

15 .- PUBLICIDADE

A publicidade desta programación (do todo ou parte dela) farase do seguintes xeitos:

A disposición en formato informático ou papel para todo o que a solicite ó mestre previamente. 
Información verbo dos seus contidos nas primeiras sesións da asignatura na aula. 

No taboleiro destinado a efectos de publicidade de contidos na entrada do centro educativo. 

16 -. PLANS DE TRABALLO PARA  A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.

CONTIDOS ESIXIBLES.

Tal e como sinalabamos no caso do alumnado que supera a área durante o curso, o alumno terá que superar un mínimo dun 40% dos contidos programados para
ese curso.

Os contidos, neste caso serán única e exclusivamente os que aparecen nesta programación e non haberá a posibilidade dunha posible redución porque se dera o
caso de que non foran traballados na aula.

PROGRAMA DE REFORZO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES
DE CURSOS ANTERIORES.

O mestre comprométese a estar a disposición do alumnado en horas de titoría (e mesmo fora destas coordinando previamente as regulacións có alumnado e
centro) para reforzar as aprendizaxes naqueles aspectos que o alumnado requira.
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ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN
Haberá unha reunión có alumno no que se establecerá un plan de traballo para recuperar os contidos non adquiridos. O día concreto da avaliación por medio da
presentación dos traballos e/ou exame serán establecidas polo centro en convocatoria pública.

CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA AVALIACIÓN
CONTÍNUA.

Como regla xeral -e tal como se pode observar nesta programación- a superación de contidos temporalmente posteriores non implica ter superados os contidos
anteriores, xa que son diferentes. Así que a avaliación coa que nos atopamos é exclusivamente sumativa, no caso das asignaturas pendentes.

 
17.-  PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN  DAS MATERIAS PENDENTES OU DA NOTA FINAL DO CURSO SE HAI
ALUMNADO  QUE ASISTE A PROGRAMAS DE REFORZO CON ATRIBUCIÓN HORARIA (NA ESO)

 

Materia Pendente:

No caso de existir alumnado con esta materia pendente, a nota final establecerase en base á valoración de tres traballos de investigación (un por cada bloque de
contidos analizados en cada trimestre) que deberá realizar o alumno.

A data de entrega quedará establecida e publicitada trimestralmente nos taboleiros de anuncios do IES.

O alumno ou alumna poderá escoller entre diferentes temas que lle proporá o mestre dacordo cós contido establecidos nesta programación para o curso no que se
atope. Esta selección levarase a cabo nunha entrevista en hora de titoría de alumnos do mestre.
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Alumnado que asiste a programas de reforzo:

No caso de existir alumnado que asista a programas de reforzo, a nota final establecerase en base á valoración de un traballo de investigación escollido ó chou e
baseado na totalidade dos contidos analizados no curso.

Tanto a publicidade coma a selección levarase a cabo do mesmo xeito que o anterior suposto

18.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS  PARA O ALUMNADO REPETIDOR (NA ESO)

Como norma xeral, o alumnado repetidor sumarase a todo o establecido para o alumnado non repetidor.

De tódolos xeitos, debido á ratio existente nesta área, o alumnado repetidor contará cun apoio case  personalizado por parte do mestre na aula.

En caso de que sexa necesario,  adaptarase e/ou modificarase cada material  que se utilice no proceso de ensino-aprendizaxe ás  necesidades individuais  do
alumnado que non sexa quen de seguir o ritmo de aprendizaxe xeral que exista na aula.

Estas necesidades observaranse mediante os instrumentos de entrevista e observación dirixida
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19.- PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR

OS COÑECEMENTOS PREVIOS (BAC ART. 3.7 ORD. 24/06/2008)

O artigo 3.7 da Orde 24/06/2008 establece que:

“Será preciso acreditar  os coñecementos previos que se indican para ser avaliado nas materias seguintes:  física,  química e electrotecnia de
segundo, precisarán de física e química de primeiro; bioloxía e ciencias da terra e ambientais de segundo, precisarán de bioloxía e xeoloxía de
primeiro. Esta acreditación poderá realizarse cursando e aprobando a materia correspondente de primeiro ou a través do procedemento establecido
para  tal  efecto  polos  departamentos  didácticos  correspondentes;  procedemento  que  consistirá  na  superación  dunha  proba  específica  ou  no
desenvolvemento e superación de traballos que versarán sobre aqueles contidos incluídos nas correspondentes materias de primeiro e dos que
parten as citadas materias de segundo.”

Dado que a nosa área non está incluida nestes supostos, e que non temos matriculados alumnos de Bacharelato non sinalamos os procedementos neste apartado.

20.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN  ao Plan de Convivencia

As accións de contribución ao Plan de Convivencia dende a nosa área levaranse a cabo de dous xeitos. A saber:

Asunción do Plan de Convivencia do IES “Valle Inclán”Asunción do Plan de Convivencia do IES “Valle Inclán”
Apoio, asunción e seguemento dos presupostos establecidos no Plan de Convivencia do IES Valle Inclán.
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Seguiremos o establecido no Plan de Convivencia no que se refire a tódolos aspectos relacionais, principios e normas de conduta en tódalas intervencións no
ámbito do ensino-aprendizaxe.

Traballo directo en temas de convivencia.Traballo directo en temas de convivencia.

Dado o carácter singular desta asignatura, na propia programación de contidos temos moitos que traballan directamente no eido da convivencia. O traballo será de
xeito teórico-práctico e abrangue máis directamente os contidos programados para o terceiro trimestre, pero non exclusivamente neste como pode observarse.
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21 -. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR   a propia programación

A inspección.A inspección.

Sen dúbidas, a inspección educativa convertese nun mecanismo de primeira orde á hora de facer unha regulación continua da programación. Procederemos á mellora de cada un
dos puntos que esta nos estableza, tentando mellorala cada ano en base ó que se nos sinale como mellorable. Como é caso do informe emitido neste ano, e no que tentaremos
profundizar máis polo miúdo no ano que ven.

AutoavaliaciónAutoavaliación

A  autoavaliación permitirá a revisión e mellora das decisións adoptadas para a progresión axeitada dos alumnos/as. A revisión periódica da consecución dos

obxectivos  desta etapa de primaria, dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, permitirá fomentar e mellorar as actuacións adecuadas e

modificar as que non tiveron os resultados correctos.

Deberá incluir :

¿ Qué aspectos debo manter?

 Aprendizaxe

 Motivación

 Organización temporal.
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¿ Qué aspectos debo mellorar?

 Temporalización.

 Materiales e recursos.

 Avaliación
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 10.- Medidas de atención á  diversidade  Páx 23

 11.- Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso  Páx 24

 12.- Actividades extraescolares e complementarias  Páx 24

 13.- Tratamento e fomento da lectura.  Páx 25

 14 .- Tratamento do fomento das TICS  Páx. 25

 15.-Publicidade  Páx 26

 16.-Plans de traballo para a superación da materias pendentes.  Páx  26

(NA ESO)
 17.- Procedemento para a cualificación das materias pendentes ou da nota final do curso se hai alumnado que asiste a 

programas de reforzo con atribución horaria.
 Páx 27

 18.- Programas específicos personalizados para alumno repetidor  Páx 28

 19.- Procedementos para acreditar os coñecementos previos (BAC ART. 3.7 ORD. 24/06/2008)  Páx 29

 20.- Accións de contribución ao Plan de Convivencia.  Páx 29
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 21.-  Procedementos para avaliar  a propia programación  Páx  31
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

No IES “Valle Inclán”, a Ensinanza Relixiosa Evanxélica atopase cunha implantación que goza dunha situación de normalidade que estimamos 

amplamente positiva tanto para o alumnado que escolle esta opción, coma para o propio centro de ensino.

Esta situación, vese reflectida dende o momento no que un alumno ou alumna fai a súa matrícula no Centro, xa que á hora de escoller entre as 
diferentes opcións, atopamos a opción de Ensinanza Relixiosa Evanxélica en consonancia có que establece a lexislación vixente.

Sen dúbida, os centros educativos deben ser un reflexo da pluralidade cultural na que se atopan. Este centro (e algúns outros da nosa comunidade) 
dan un paso máis cara a interculturalidade, no momento no que non so se recoñecen diferentes culturas, senón que tamén se fomenta a interacción 
cultural a tódolos niveis.

O feito de que a Ensinanza Evanxélica sexa unha opción máis, deixa a un lado toda susceptibilidade no que se refire ó feito relixioso diferencial no que
cohabitan os cidadáns galegos dende fai máis de cen anos. 
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2.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Algúns autores críticos entenden que detrás do termo “competencia” se agocha o concepto mercantilista “competitividade” tan propio da nosa sociedade actual.
Nos, -ó igual que outros moitos autores- entendemos como competencias básicas aquelas que “sustentan a realización persoal, a inclusión social e a cidadanía 

activa”. Partindo desta definición, podemos falar de aprendizaxe cooperativo rexeitando o competitivo nas nosas intervencións educativas.
Reflexionamos brevemente a continuación sobre o que aporta a Ensinanza Relixiosa Evanxélica (ERE) a cada unha das competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística. CL

No pulo necesario para todo o alumnado da ESO en xeral no que se refire a acadar dunha mellora na competencia lingüística, a ERE fará a súa propia

aportación no que se refire ó traballo específico con textos.

Este traballo irá encamiñado na lectura propiamente dita, pero tamén na comprensión lectora, exposición oral, etc.

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT

A  Ensinanza Relixiosa Evanxélica contribúe ao desenvolvemento  por parte do alumnado de habilidades para ordenar cronolóxicamente e  traballar secuencias, 

tanto da estoria do pobo de Israel e da propia igrexa como de feitos concretos e da súa propia vida. O coñecemento da Biblia e a súa estrutura e a 

capacidade para buscar textos con distintos criterios implica tamén o  logro de habilidades de ordenación e secuenciación polo alumnado. Contribúe 

igualmente ao  acercamento á cencia dende una perspectiva cristiá, con vontade de coñecelo mundo creado por Deus e de participar  de maneira activa no 

seu coidado. Favorece tamén a aceptación e uso da tecnoloxía no coñecemento do entorno, no seu coidado e mellora e na relación entre persoas

.
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3. Tratamento da información e competencia dixital. CD

Entendemos a importancia fundamental das TIC na sociedade na que nos desenvolvemos, e o ensino en xeral non pode ser alleo a esta realidade. É máis, estase a facer un
esforzo para a incorporación destas no ámbito educativo.

Dende a ERE, estableceremos cauces de achegamento á información específica que nos compete. Guiaremos ó alumnado a unha exploración que parta deles 
mesmos.

Fundamentalmente (aínda que non exclusivamente) esta busca selectiva de información desenrolarase atraveso da internet.

4. Competencia social e cívica. CSC

Sen dúbidas a ERE educa directamente en valores, sendo estes de inspiración cristiana. Dende a nosa área pretendemos propoñer un estilo de vida no que o 
alumnado poida ter unha óptima competencia social e cívica.

Especialmente nas dúas últimas unidades didácticas da terceira avaliación incidiremos nesta competencia.

5. Competencia cultural e artística.              CCEC

A maioría das manifestacións culturais e artísticas na nosa civilización occidental, (especialmente as dunha determinada etapa histórica de occidente) parten do 
cristianismo. O coñecemento deste é fundamental para entender e interactuar competentemente no presente.

Varias propostas de actividades específicas tamén irán encamiñadas na competencia práctica da competencia artística do alumnado. O propio alumno ou alumna 
converterase en creador artístico.

6. Competencia de aprender a aprender. CAA

A metacognición desenrolarase a partires das técnicas de estudo necesarias para a adquisición duns obxectivos propostos. A metodoloxía que empregaremos 
-fundamentalemente participativa e activa- facilitará este aspecto.
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A atención, a memoria, a experiencia, a síntese da información, a opinión, pero fundamentalmente o traballo en equipo (aínda que este sexa moi pequeno polas 
características específicas da ERE) facilitarán a adquisición desta competencia.

7. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. CSIEE

Dende a Ensinanza Relixiosa Evanxélica se plantexa unha aprendizaxe activa do alumnado de xeito que participe activamente nas situacións que se plantexan no 
aula e noutras análogas propias do contexto no que vive. 

A iniciativa e espíritu emprendedor neste eido teñen que ver co afianzamento da súa fe, incluso en situacións nas que estas lle diferencian do grupo, coa 
participación na defensa da Escritura e coa comunicación en convivencia dos valores cristiáns a outros. 

De igual xeito é fundamental que o alumnado identifique situacións en que poida contribuir a mellorar a situación das persoas e do entorno e adopte decisións que
faciliten dita mellora. 

En ningún caso entenderase a iniciativa e o espíritu emprendedor do alumno e alumna de Ensinanza Relixiosa Evanxélica como illada ou individualista senon que se
lle formará tamén na adopción de decisións e iniciativas colectivas, a construción de consensos, o traballo en equipo e a resolución compartida de problemas.

3.- OBXECTIVOS XERAIS

Descubrir as principais ensinanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudo, có obxecto da elaboración persoal verbo da veracidade e relevancia de ditas
ensinanzas. 

Valorar e respectar a Biblia como fonte pola cal Deus se revela e fala ó ser humano, utilizándoa como recurso para o desenrolo individual e colectivo . 
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Coñecer os principais feitos na historia do pobo de Israel e as súas implicacións no plan salvífico de Deus . 

Identifica-la persoa de Xesús como a máxima expresión da acción salvífica de Deus que demanda unha resposta a cada ser humano . 

Coñecer as ensinanzas e feitos de Xesús de Nazaret, valorando a importancia que tiveron nas persoas que se relacionaron con El . 

Recoñecer e identificar os principias dados, feitos históricos e as súas consecuencias no devir do pobo cristián dende os seus orixines ata a Reforma relixiosa do
século XVI . 

Descubrir e valorar en certos personaxes do Novo Testamento, as vidas transformadas e a nova relación con Deus que experimentan, para entender qué significa
ser cristián. 

Apreciar á familia como parte importante do plan de Deus para o desenrolo integral de cada ser humano . 

Desenrolar un espírito sensible, solidario e comprometido coa sociedade na que vivimos . 

Apreciar a creatividade artística dos ser humano como manifestación da súa semellanza coa capacidade creadora de Deus . 

Valorar a diversidade cultural manifestando actitudes de tolerancia e respecto por outras culturas, sen renunciar a un xuízo crítico das mesmas dendE unha
perspectiva cristián. 
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Afirmarse nos valores éticos cristiáns logo dun contraste serio e detallados cós valores que se amosan na sociedade actual, sobor de todo nos
aspectos de consumismo, tolerancia, solidariedade e pacifismo.

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR: MÍNIMOS ESIXIBLES 
TEMPORALIZACIÓN. 

Contenidos Criterio de 
evaluación Estándares

Grado mínimo para superar 
el área
Indicador mínimo de logro

TRIMESTRE
1

TRIMESTRE
2

TTRIMESTRE
3 C.C.

ERE B5. 1. Os 
froitos da vida 
cristiá  

ERE B5.2 A 
responsabi 
-lidade de ser 
luz e sal no 
mundo que nos 
rodea.  

ERE B5.3 Ser 
cristián: un 
camiño de 
eternidade. 

ERE- B5 1. 
Identificar, 
analizar e resumir
os textos bíblicos 
clave que sinalan 
os froitos, 
a responsa
bilidade 
e transcendencia 
da vida cristiá.  

4º ESO ERE B5. 
1.1. Debate cos 
seus compañeiros 
sobre a importancia 
de crecer e madurar
na fe cristiá e sobre 
a responsabilidade 
e o servizo cristián 
cara aos demais. 

X CCL, CSC, CSIEE

ERE B5. 1.

ERE B5.2

ERE- B5 1.
4º ESO ERE B5 1.2.
Analiza en diversos 
textos bíblicos a 
comparación da 
vida cristiá como 

X CCL, CSC, CSIEE
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ERE B5.3 unha carreira de fe 
e a necesidade de 
perseverar 

ERE B5. 1.

ERE B5.2

ERE B5.3

ERE .B5. 2.Saber 
identificar e 
localizar en 
pasaxes bíblicas 
exemplos de 
conduta, actitudes
e valores que 
reflicten o que
 significa ter unha 
relación persoal 
con Deus e 
entender a 
responsabilidade 
que isto implica. 

4º ESO ERE B5. 2.1
. Identifica inxustizas 
humanas situadas na súa 
contorna propondo 
alternativas bíblicas de 
denuncia e/ou solución

X CSIEE ,CSC, CSIEE

ERE B5. 1.

ERE B5.2

ERE B5.3

ERE .B5. 2.2. 4º ESO ERE B5. 2. 2 . 
 Estuda sobre a 
segunda vinda de 
Xesús explicando 
como a imaxe de 
Deus quedará 
restaurada na súa 
totalidade na nova 
creación 

Estuda sobre a Segunda 
Vinda de Xesús

X CCL,CSIEE, CLC,CSC, 

ERE 2.3 O 
regreso da 
catividade en 
Babilonia.

ERE2.4 

A reconstrución 
do templo de 
Xerusalén.

ERE- B2. 1. Sacar 
conclusións acerca 
das implicacións 
que teñen os 
principais feitos da 
historia antiga do 
pobo de Israel no 
plan de Deus para a
salvación da 
humanidade, á luz 
de textos do Antigo 

4º ESO- ERE B2. 1.1 
Extrae información de 
fontes bíblicas e 
extrabíblicas sobre a 
historia principal do 
pobo de Israel neste 
período (até s.I d.C.).

X CSIEE, CSC, , CCEC, CD
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e Novo Testamento.

EREB2.2
 O significado da 
Pascua Cristiá

ERE-B2.1. 4º ESO- ERE B2. 1.2 
Explica, utilizando 
textos bíblicos, porque
Jesús é chamado O 
Cordeiro de Deus.

 Explica, utilizando textos 
bíblicos, porque Jesús é 
chamado O Cordeiro de 
Deus.

X CCL, CSIEE, CCEC

EREB2.1 
A promesa do 
Mesías e do 
Novo Pacto. 

ERE-B2.1. 4º ESO- ERE B2. 1.3 
Le e analiza textos do 
Novo Testamento para
comprender o 
significado da Santa 
Cea e o novo 
significado da Pascua,
obtendo e presentado 
conclusións.

Comprender o significado da 
Santa Cea e o novo 
significado da Pascua

X CCL, CCEC, CSIEE

ERE 2.3 O 
regreso da 
catividade en 
Babilonia..

ERE2.4 A 
reconstrución do
templo de 
Xerusalén.

ERE- B2. 5
Esdras  e 
Nehemías 

ERE-B2.2. Obter 
información sobre 
os principais feitos 
acaecidos ao pobo 
de Israel desde o 
regreso do exilio até
o nacemento de 
Jesús, elaborando a
información 
recollida (táboas, 
gráficos, resumos).

4º ESO- ERE B2. 1.4. 
Discrimina quenes son
os personaxes crave 
na historia do pobo de
Israel nesta etapa

Discrimina quenes son os 
personaxes crave na historia 
do pobo de Israel nesta etapa

x CSC, CCEC, CSIEE

ERE.B4.1 
Precedentes 
medievais da 
Reforma. 

ERE B4. 1. 

Obter información 
concreta e relevante
sobre feitos 
delimitados, 
utilizando diferentes
fontes.

4º ESOERE B 4. 
1.1. 

Identifica os 
precedentes 
medievais da 
Reforma 

4º ESOERE B 4. 1.1. 

Identifica algún  
precedente medieval  da 
Reforma Protestante

X CSIEE, CCL,CSC,CCEC ,
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Protestante

ERE. B4.2
A Reforma en 
España 

ERE-B4.1 4º ESO ERE B4 1.2. 
Analiza o  reinado dos 
Reis Católicos, a 
expulsión de xudeus  
e musulmáns e a 
situación social e 
relixiosa a partires da 
implantación da 
Inquisición en España

Analiza a expulsión de xudeus
e musulmáns  e coñece qué 
era a Inquisición

x CSIEE, CCL,CSC,CCEC

ERE. B4.2 ERE-B4.1 4º ESO ERE B4.2.4. 
Busca, selecciona e 
organiza información 
sobre o movemento 
reformador en España
e identifica 
personaxes 
destacados

Coñece dous personaxes da 
Reforma Protestante en 
España.

x CSIEE, CCL,CSC,CCEC

ERE B4. 3
Reforma 
Protestante en 
Europa, causas e 
valores 

.ERE-B4.1 .4º ESO ERE B4.2 2.
Investiga e debate 
sobre os 
personaxes craves 
da Reforma 
Protestante en 
Europa, resumindo 
as súas biografías e
aportes

Investiga  tres personaxes da 
Reforma Protestante

X CSIEE, CCL,CSC,CCEC

ERE B4  .3 ERE-B4.1 4º ESO ERE- B4 2.3. 
Analiza e sitúa na liña 
do tempo e no mapa 
de Europa aos 
Reformadores: Martín 
Lutero, Juan Calvino, 
John Knox, John 

Analiza e sitúa na liña do 
tempo e no mapa de Europa 
aos Reformadores: Martín 
Lutero, Juan Calvino, John 
Knox, John Wycliffe, John 

x CSIEE, CMCT, CSC, CCEC 
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Wycliffe, John Huss e 
as súas contribucións 
na situación político-
relixiosa europea

Huss

.ERE B4  .3 ERE- B4. 2.
Identificar e situar

cronolóxica e
xeograficamente os

principais feitos
históricos no devir
do pobo cristián
desde o final da

Idade Media até o
período da

Contrarreforma,
analizando as
consecuencias

sociais e históricas
dos mesmos.

 4ºESO ERE B4.3.1.

Identifica nun mapa 
a extensión da 
Reforma e a división
das fronteiras en 
Europa por motivos 
relixiosos 

Identifica nun mapa a 
extensión da Reforma

X CSIEE, CMCT, CSC, CCEC

ERE B4.4

O Concilio de 
Trento e a 
Contrarreforma

REE- B4.4

Participar en 
diálogos e 
debates sobre 
diversos temas, 
na interacción 
cotiá na aula e no 
Centro escolar, 
manifestando 
actitudes de 
tolerancia e 
respecto cara a 
outras culturas e 
formas de pensar,
recoñecendo que es
manter unha 
perspectiva bíblica 
sen renunciar a un 
xuicio crític

4ºESO ERE B4. 4.2. 
Comprende o papel 
desempeñado por 
Carlos V e Felipe II 
na Contrarreforma e
comenta en clase 
as súas conclusións
persoais. 

Comprende o papel 
desempeñado por Carlos V
e Felipe II na 
Contrarreforma

X CCL,CSC, CCEC, CD
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ERE B4.4 REE- 4.4 4ºESO B4.4.3. Mostra
tolerancia, respecto
e valoración crítica
de formas de vida,

crenzas, sociedades
e culturas distintas á

propia 

. Mostra tolerancia, 
respecto e valoración 
crítica de formas de vida, 
crenzas, sociedades e 
culturas distintas á propia

x x x CSC,CCEC

REE- B6.1  Fe 
cristiá e 
convivencia 
interrelixiosa. 

REE- B6.2 
Desafíos
contemporáneos
á fe e a vida 
cristiá. 

ERE- B6 1. 
Utilizando 
informacións de 
diversas fontes, 
identificar os 
valores 
predominantes na
sociedade actual 
respecto de 
diversas 
situacións, 
problemas e 
dilemas éticos 
contemporáneos 
contrastándoos 
cos valores éticos
cristiáns  que se 
atopan 
expresamente 
nos Evanxeos e 
as Epístolas ou se
deducen dos 
ensinos de Jesús 
e os seus 
apóstolos, 

4ºESO B6 1.1. 
Investiga e presenta
o panorama actual 
do cristianismo no 
mundo e o seu 
crecemento usando 
diversas fontes 
(libros, artigos de 
revistas ou xornais, 
entrevistas, 
cuestionarios, 
programas de radio 
ou televisión, 
películas, Internet, 
etc.). 

 X CSIEE,CCL, CSC, CD,

ERE- B6 3
 A vocación e o 
chamamento 
cristián na 
profesión.

ERE- B6 1

4ºESO  ERE B6 1.2. 
Analiza la situación 
actual de otras 
religiones 
mayoritarias del 

Analiza la situación actual de 
otras religiones mayoritarias 
del mundo: Islam, Budismo e 
Hinduismo

X X CSIEE, CSC, CCEC,
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mundo: Islam, 
Budismo e Hinduismo,
detallando la 
presencia que tienen 
en Europa y en 
España. 

ERE- B6 3

ERE- B6 1 4ºESO ERE B6 1.3. 
Reflexiona acerca 
de diversas 
tendencias 
contemporáneas 
como: o 
secularismo e o 
humanismo, 
agnosticismo, o 
relativismo e o 
sincretismo e 
debate en clase cos 
seus compañeiros 
acerca das súas 
implicacións nos 
distintos ámbitos de 
influencia. 

Reflexiona acerca de 
diversas tendencias 
contemporáneas como: o 
secularismo e o 
humanismo, agnosticismo, 
o relativismo e o 
sincretismo

x CSIEE, CSC, CCEC,

ERE- B6 3

ERE- B6 1 4ºESO ERE B6 1.4. 
Contrasta os 
valores éticos 
cristiáns cos 
promovidos por 
outras instancias da
sociedade 

Contrasta os valores éticos
cristiáns cos promovidos 
por outras instancias da 
sociedade

x x x CSC, CMCT, CCEC,CSIEE, 

ERE- B6 3 ERE- B6 1 4ºESO ERE B6,1.6. 
Extrae principios de 
actuación a través 
da vida e exemplo 
de diferentes 

Extrae principios de 
actuación a través da vida 
e exemplo de diferentes 
algún persoaxe  bíblico.

x x x CSIEE, CCEC,
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personaxes bíblicos.

ERE- B6 3

 ERE- B6 1 4ºESO ERE B6 1.8. 
Busca, selecciona e
utiliza información 
de diversas fontes e
identifica os valores 
predominantes na 
sociedade actual 
respecto de 
diversas situacións, 
problemas e 
dilemas éticos 
contemporáneos. 

X CCL, CSIEE, CSC, CMCT

ERE- B6 3

ERE B6. 2. 
Deducir e 
recapacitar na 
misión do crente a
través da súa 
carreira e traballo 
ao longo da súa 
vida, de acordo á 
vocación que 
Deus dá a cada 
individuo. 

4ºESO ERE B62.1. 
Reflexiona e debate
sobre o ministerio 
dado ao cristián na 
igrexa e na 
sociedade. 

 

x CSIEE,CSC,
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Aínda que é certo que non nos identificamos con ningunha teoría en concreto; os principios metodolóxicos que se seguirán na nosa área veranse próximos á 
concepción constructivista verbo da educación.

Algúns dos principios que consideramos básicos son os seguintes:
Partir do nivel do alumno, das súas posibilidades de razoamento e aprendizaxe que as súas capacidades lle dan. 
Asegura-la construción de aprendizaxes significativos. Intentar construír, educativamente falando, sobre a base que o alumno xa ten. 
Posibilitar o aprendizaxe dos alumnos e alumnas por si mesmos, que o alumno ou alumna sexa capaz de aprender a aprender.
Partir do máis concreto para chegar ó máis lonxano
Interactuar dunha maneira libre e o máis amizosa posible có mestre, de maneira que este sexa quen de dirixir á persoa ó aprendizaxe. 
Para que todo isto se leve a bo termo; plantexaremos unha metodoloxía que requira en todo momento a participación activa do rapaz

ou rapaza, tentando reducir as leccións maxistrais nas diferentes Unidades Didácticas ó imprescindible

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

.Recursos Humanos:
O mestre na aula con exposicións, proposta de actividades, atención individualizada… 
Posibilidade de invitar a persoas o desenrolo de temas específicos que así o requiran. 

Recursos Materiais:
Música. 
Medios Audiovisuais (Vídeo e Televisión, pero fundamentalmente ordenador portátil, Aula de Informática, Internet…). 
Libros de consulta (Concordancias, Atlas, Comentarios Esexéticos, Dicionarios Bíblicos…).
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O único libro de texto que utilizarán os rapaces, e que tamén servirá coma guía do mestre será a Biblia que o propio alumno ou alumna teña na súa casa non 
importando, en principio, a versión se esta é fiel ós manuscritos orixinais.

O mestre recomendará a lectura de determinados libros e/ou fragmentos axeitados para unha maior comprensión do explicado na aula.
Utilizaranse os materiais que o mestre determina axeitados para o desenvolvemento de cada unha das Unidades Didácticas 

pertencentes a diferentes editoriais do campo evanxélico, católico e/ou secular.

7.- CRITERIOS SOBRE  A  AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓN  DO  ALUMNADO

Dado o carácter especial desta asignatura, que se basea en termos actitudinais, a avaliación non pode ser entendida en termos cuantitativos, senón 
cualitativos.

De  tódolos  xeitos,  entendemos  que  o  carácter  cuantitativo  do  contexto  académico  no  que  nos  atopamos  require  que  o  alumno  sexa  cualificado
cuantitativamente; máxime sendo este o primeiro ano no que a nota desta area fará media no expediente académico do alumnado.

Para  a  obtención  dunha  determinada  nota  non  nos  basearemos  nos  termos  actitudinais,  senón  no  acadamento  dos  obxectivos  referidos  ós  contidos.  Estes
entenderanse satisfeitos se a alumno ou alumna supera os traballos presentados polo mestre para a súa elaboración individual ou por grupo segundo o caso.

Os traballos poden ser  tanto exames coma cuestionarios,  tests,  redaccións,  traballos en grupo ou calquera medio de avaliación que o mestre considere
axeitado.

Valorarase altamente a participación activa na aula e a predisposición cara a área que nos ocupa.

De tódolos xeitos, o reducido número de estudantes fai que a valoración do mestre por medio da observación sistemática sexa tamén
un dos criterios a seguir que conte cun peso fundamental á hora da cualificación.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Reflexamos o  peso porcentual de  cada  un dos elementos que

conformarán a avaliación:

Expresión escrita: 5%

Expresión oral: 5%

Participación e actitude na clase: 20%

Observación sistemática: 30%

Media diferentes traballos e/ou exames: 40%

8.- INSTRUMENTOS  E PROCEDEMENTOS DE  AVALIACIÓN  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

No que se refire ós criterios avaliativos da expresión oral e escrita realizaremos traballos que serán expostos na aula e corrixidos polo mestre.
A participación e actitude na clase, así coma a observación sistemática serán reflectidos no DIARIO DE CLASE.
Finalmente, os TRABALLOS E EXAMES serán propostos na aula e basearanse nos contidos que se desenvolvan nun determinado momento.
Non descartamos calquera outro instrumento avaliativo ó que poda ter acceso o mestre durante o curso.
Para facilitar a avaliación, observación e progreso do alumnado durante o curso, elaboramos os documentos de avaliación que aparecen a continuación:9
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedemento xeral.
O procedemento xeral de avaliación será o da observación sistemática de cada alumnado en cada un dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación. 
Este procedemento pode darse de xeito óptimo   debido á ratio que existe nesta área.

Recuperación durante o curso.
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No caso de non supera unha avaliación, darase a posibilidade de recuperación da materia mediante a presentación dos traballos e/ou exames que se 
establezan.

Materia pendente.
 No caso de que a materia non fose superada na a valiación final, poderá ser recuperada nas condicións que se establece no apartado correspondente desta 

programación.

Probas extraordinarias.

No caso que a área non sexa superada de xeito ordinario, poderá ser recuperada por medio de exames extraordinarios nas datas e horarios que se establezan
 no IES.

9.- PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN  DA  AVALIACIÓN INICIAL 

Partiremos dunha avaliación inicial na que observaremos o estado no que se atopa o alumno ou alumna facendo unha regulación proactiva neste intre.
Posteriormente, faremos unha avaliación continuada onde analizaremos o progreso dos rapaces e rapazas, pero tamén o do mestre pasando algún tipo de

enquisa sobre o alumnado e facendo unha propia avaliación verbo do acadado ou non sobor o planificado.
Faremos tamén, ó remata-lo curso unha avaliación final ou sumativa cunha regulación retroactiva para futuras intervencións educativas.

Avaliación do mestre.

Ó final de curso, ós alumnos e alumnas encherán uns cuestionarios cós que avaliarán diversos aspectos de interese para o mestre no que respecta á súa
intervención educativa: metodoloxía didáctica empregada, trato na aula, exposicións, etc.

Tamén será avaliado o material presentado dende o punto de vista do interese que este ten para o alumnado.
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Procedemento xeral.

O procedemento xeral de avaliación inicial será o da observación sistemática de cada alumnado en cada un dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación.
Este procedemento pode darse de xeito óptimo debido á ratio que existe nesta área.

Procedementos específicos:

Localizar obxectivamente por parte do alumnado e o profesor erros, necesidades e lagoas. 

Dar a coñecer ó alumnado as súas propias estratexias, posibilidades e limitacións ante o aprendizaxe (metacognición). 

Facilitar ós alumnos e alumnas hábitos de traballo que lle axuden a rendabilizar o seu esforzo académico. 

Potenciar a motivación intrínseca do alumnado, de xeito que valore máis o aprendido que as valoracións iniciais obtidas. 

Promover a valoración do esforzo e a satisfacción por superar as futuras dificultades de aprendizaxe. 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Traballaremos coordinadamente có departamento de orientación, e específicamente coa aula de pedagoxía terapéutica nos casos concretos que se presenten.

Actuaremos de acordo coas medidas que se establezan de atención á diversidade de xeito construtivo favorecendo o desenrolo dun proceso de ensino-
aprendizaxe óptimo en función das capacidades do alumnado.

Concretamente, faremos as necesarias regulacións nos contidos para que estes poidan ser acadados polo alumnado.

Cabe destacar aquí, que o feito de que a ensinanza relixiosa evanxélica sexa unha asignatura máis nos centros educativos fai que a diversidade protestante do
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noso pais se sinta moito menos excluída do que históricamente ven sendo. Aínda existen certos prexuízos, pero o feito de estar presentes converte este
aspecto diferencial nalgo normalizado. Nos centros coma este onde se recoñece unha realidade minoritaria pero cun percorrido histórico suliñable, estanse
dando pasos de cara a unha interculturalidade real de xeito moi práctico e efectivo.

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

En realidade, durante case que todo o desenrolo da asignatura estamos traballando contínuamente os temas transversais, pero aproveitaremos
especialmente os días nos que o centro programe actividades especiais adicadas a un determinado tema transversal para apoiar dende a aula
un traballo específico ó redor del.

Ó  existires  temas  no  currículo  e  programación  xeral  que  forman  parte  da  transversalidade  cremos  que  a  ensinanza  evanxélica  traballa
directamente  este  eido  tan  importante  da  educación.os  que  a  ensinanza  evanxélica  traballa  directamente  este  eido  tan
importante da educación.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Non propoñemos ningunha actividade extraescolar e/ou complementaria, xa que non sabemos neste intre as actividades que se programarán no noso entorno
que poden ser de interese para o alumnado. De producirse algunha, faremos as xestións oportunas no seu momento para participar activamente.

De todos xeitos, dentro deste apartado debemos sinalar dúas liñas de intervención que levaremos a cabo durante o curso. A saber:

Información puntual na aula de todos cantos eventos se produzan durante o ano académico, e que teñan interese e conexión coa materia que nos ocupa para
que o alumnado decida asistir (ou non).
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13 .- TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

A nosa área baséase fundamentalmente no estudo e análise de textos bíblicos( bíblicos e históricos fundamentalmente). Se centrará polo tanto o fomento da
lectura nestos únicamente.

13.- TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

14 .- TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICS

 O uso das TIC estarán moi presentes nesta área de dous xeitos fundamentais:

Emprego das TIC como Recurso Didáctico.

O mestre as utilizará para o desenrolo da súa actividade docente e, concretamente, na exposición de varios temas utilizando Power Point ou outros programas de
presentación de diapositivas e materiais audiovisuais.

Por outra banda e de xeito específico, visionaranse películas referidas ós diferentes temas que nos ocupen utilizando as TIC.

Utilización de Internet.
Este recurso será utilizado para visualizar páxinas propostas polo mestre para completar, reforzar e/ou ampliar os coñecementos adquiridos na aula.  Entendemos

que o uso de internet debe ser guiado polo mestre e encamiñado a unha coidadosa selección da información, xa que doutro xeito as sesións de internet nas
aulas poden converterse nun ciber gratuíto!!
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15 .- PUBLICIDADE

A publicidade desta programación (do todo ou parte dela) farase do seguintes xeitos:

A disposición en formato informático ou papel para todo o que a solicite ó mestre previamente. 
Información verbo dos seus contidos nas primeiras sesións da asignatura na aula. 

No taboleiro destinado a efectos de publicidade de contidos na entrada do centro educativo. 

16 -. PLANS DE TRABALLO PARA  A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.

CONTIDOS ESIXIBLES.

Tal e como sinalabamos no caso do alumnado que supera a área durante o curso, o alumno terá que superar un mínimo dun 40% dos contidos programados para
ese curso.

Os contidos, neste caso serán única e exclusivamente os que aparecen nesta programación e non haberá a posibilidade dunha posible redución porque se dera o
caso de que non foran traballados na aula.

PROGRAMA DE REFORZO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES
DE CURSOS ANTERIORES.

O mestre comprométese a estar a disposición do alumnado en horas de titoría (e mesmo fora destas coordinando previamente as regulacións có alumnado e
centro) para reforzar as aprendizaxes naqueles aspectos que o alumnado requira.
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ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN
Haberá unha reunión có alumno no que se establecerá un plan de traballo para recuperar os contidos non adquiridos. O día concreto da avaliación por medio da

presentación dos traballos e/ou exame serán establecidas polo centro en convocatoria pública.

CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA AVALIACIÓN
CONTÍNUA.

Como regla xeral -e tal como se pode observar nesta programación- a superación de contidos temporalmente posteriores non implica ter superados os contidos
anteriores, xa que son diferentes. Así que a avaliación coa que nos atopamos é exclusivamente sumativa, no caso das asignaturas pendentes.

 
17.-  PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN  DAS MATERIAS PENDENTES OU DA NOTA FINAL DO CURSO SE HAI

ALUMNADO  QUE ASISTE A PROGRAMAS DE REFORZO CON ATRIBUCIÓN HORARIA (NA ESO)

 

Materia Pendente:

No caso de existir alumnado con esta materia pendente, a nota final establecerase en base á valoración de tres traballos de investigación (un por cada bloque de
contidos analizados en cada trimestre) que deberá realizar o alumno.

A data de entrega quedará establecida e publicitada trimestralmente nos taboleiros de anuncios do IES.

O alumno ou alumna poderá escoller entre diferentes temas que lle proporá o mestre dacordo cós contido establecidos nesta programación para o curso no que se
atope. Esta selección levarase a cabo nunha entrevista en hora de titoría de alumnos do mestre.
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Alumnado que asiste a programas de reforzo:

No caso de existir alumnado que asista a programas de reforzo, a nota final establecerase en base á valoración de un traballo de investigación escollido ó chou e
baseado na totalidade dos contidos analizados no curso.

Tanto a publicidade coma a selección levarase a cabo do mesmo xeito que o anterior suposto

18.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS  PARA O ALUMNADO REPETIDOR (NA ESO)

Como norma xeral, o alumnado repetidor sumarase a todo o establecido para o alumnado non repetidor.

De tódolos xeitos, debido á ratio existente nesta área, o alumnado repetidor contará cun apoio case  personalizado por parte do mestre na aula.

En caso de que sexa necesario,  adaptarase e/ou modificarase cada material  que se utilice no proceso de ensino-aprendizaxe ás  necesidades individuais  do
alumnado que non sexa quen de seguir o ritmo de aprendizaxe xeral que exista na aula.

Estas necesidades observaranse mediante os instrumentos de entrevista e observación dirixida
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19.- PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR

OS COÑECEMENTOS PREVIOS (BAC ART. 3.7 ORD. 24/06/2008)

O artigo 3.7 da Orde 24/06/2008 establece que:

“Será preciso acreditar  os coñecementos previos que se indican para ser avaliado nas materias seguintes:  física,  química e electrotecnia de
segundo, precisarán de física e química de primeiro; bioloxía e ciencias da terra e ambientais de segundo, precisarán de bioloxía e xeoloxía de
primeiro.  Esta  acreditación  poderá realizarse cursando e  aprobando a materia  correspondente  de primeiro  ou a  través do procedemento
establecido  para  tal  efecto  polos  departamentos  didácticos  correspondentes;  procedemento  que  consistirá  na  superación  dunha  proba
específica ou no desenvolvemento e superación de traballos que versarán sobre aqueles contidos incluídos nas correspondentes materias de
primeiro e dos que parten as citadas materias de segundo.”

Dado que a nosa área non está incluida nestes supostos, e que non temos matriculados alumnos de Bacharelato non sinalamos os procedementos neste apartado.

20.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN  ao Plan de Convivencia

As accións de contribución ao Plan de Convivencia dende a nosa área levaranse a cabo de dous xeitos. A saber:

Asunción do Plan de Convivencia do IES “Valle Inclán”Asunción do Plan de Convivencia do IES “Valle Inclán”
Apoio, asunción e seguemento dos presupostos establecidos no Plan de Convivencia do IES Valle Inclán.
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Seguiremos o establecido no Plan de Convivencia no que se refire a tódolos aspectos relacionais, principios e normas de conduta en tódalas intervencións no
ámbito do ensino-aprendizaxe.

Traballo directo en temas de convivencia.Traballo directo en temas de convivencia.

Dado o carácter singular desta asignatura, na propia programación de contidos temos moitos que traballan directamente no eido da convivencia. O traballo será de
xeito  teórico-práctico  e  abrangue  máis  directamente  os  contidos  programados  para  o  terceiro  trimestre,  pero  non  exclusivamente  neste  como  pode
observarse.
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21 -. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR   a propia programación

A inspección.A inspección.

Sen dúbidas, a inspección educativa convertese nun mecanismo de primeira orde á hora de facer unha regulación continua da programación. Procederemos á mellora de cada un
dos puntos que esta nos estableza, tentando mellorala cada ano en base ó que se nos sinale como mellorable. Como é caso do informe emitido neste ano, e no que
tentaremos profundizar máis polo miúdo no ano que ven.

AutoavaliaciónAutoavaliación

A  autoavaliación permitirá a revisión e mellora das decisións adoptadas para a progresión axeitada dos alumnos/as. A revisión periódica da consecución dos

obxectivos  desta etapa de primaria, dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, permitirá fomentar e mellorar as actuacións adecuadas e

modificar as que non tiveron os resultados correctos.

Deberá incluir :

¿ Qué aspectos debo manter?

Aprendizaxe

Motivación

Organización temporal.
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¿ Qué aspectos debo mellorar?

Temporalización.

Materiales e recursos.

Avaliación
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