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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

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

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

CSC, 

Relacionar a condición de creatura coa orixe divina. Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do ser humano. CCL, 

CSC, CSIEE

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

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

CAA

CSC, CCEC 

Entender o sentido e a finalidade da acción humana. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a Creación. CSC, CCEC 
CSIEE

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

CSC, CCEC 
CSIEE

Coñecer e aceptar que Deus se revela na Historia. Busca e escolle personaxes significativos do Pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles. CCL, CAA,

CSIEE,

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

Amosa interese por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que se revela. CAA

CCEC CSIEE

Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia. Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sagrados, amosando interese
pola súa orixe divina.

CCL, CAA

CSC, CCEC 

Coñecer e respectar os critérios do Maxisterio da 
Igrexa en torno á interpretación bíblica.

Le,  localiza  e  esquematiza  os  criterios  recollidos  na  Dei  Verbum  en torno  á  interpretación  da  Biblia
valorándoos como necesarios.

CCL, 

CSIEE

Recoñecer na inspiración a orixe da sacralidade do 
texto bíblico.

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

CCL, CAA

CSC, 
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Coñece e xustifica por escrito  a existencia nos Libros Sagrados do autor divino e o autor humano. CCL, 

CSC, CCEC 

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

Coñece e describe as características do Deus cristián. CCL, CAA,

 CCEC, CD

Le  relatos  mitolóxicos,  localiza  rasgos  das  divindades  das  relixións  politeístas  e  contrástaos  coas
características do Deus Cristián. 

CCL, CAA,

CSC, CSIEE.

Vincular o sentido comunitário da Trindade coa 
dimensión relacional humana.

Recoñece, describe e acepta que a persoa humana precisa do outro/a para acadar a súa identidade a
semellanza de Deus.

CCL, 

CSC, CSIEE.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

 Procedementos:

Durante a 1ª e a 2ª avaliación utilízanse os mesmos procedementos establecidos na
programación didáctica 2019/20. 

A  partir  da fase  non  presencial  empréganse  os  seguintes  procedementos:Tarefas
escritas e audiovisuais.

 Instrumentos:

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na programación
didáctica 2019/20. 

A partir da fase non presencial valorarase o traballo realizado polo alumanado, que
poderá  sumar  ata  un  máximo  de  dous  punto  na  nota  final.  Os  instrumentos  de
avaliación empregados son: rúbrica xeral, 
O alumnado poderá recuperar as avaliacións non superadas mediante a elaboración de
fichas de traballo  que recollan os contidos da primeira e da segunda avaliación.  A
entrega e a avaliación positiva deste traballo conleva a recuperación
das avaliacións suspensas. 

Cualificación final

A nota final será a media ponderada da 1ª e 2ª avaliación, sempre que sexan positivas
ou  teñan  unha  nota  de  5  nas  tarefas  de  recuperación,  puidendo  subir  nota  as
actividades de recuperación, repaso e reforzo que o alumnado desenvolva durante o 3º
trimestre, ata un máximo de dous puntos na nota final.

A nota de recuperación obterase a partir  dunha rúbrica xeral  aplicada aos traballos
entregados. 

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado que non supere os obxectivos da materia poderá recuperala mediante
unha  proba  escrita  sempre  que  as  condicións  sanitarias  o  permitan,  e/ou  a
presentación dun traballo que versará sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación. A nota
final será a das probas que se realicen, puidendo ser a dunha proba ou media das
dúas.  No caso de que a proba escrita  non se puidera  celebrar,  a  presentación  do
traballo constituirá o 100% da nota final. 

Alumnado de
materia pendente

 Criterios de avaliación: Os recollidos na programación

 Criterios de cualificación: Valorarase a realización dun traballo que recolla 
contidos das unidades impartidas en 1º ESO

 Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización dun traballo con 
contidos das unidades impartidas en 1º ESO.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

 Actividades de ampliación e reforzo:
Resumos de temas, esquemas e vídeos e curtas de repaso e ampliación 
das unidades impartidas na primeira e segunda avaliación. As tarefas a 
partir dos materiais achegados foron exercicios para completar, xogos e 
cuestionarios. 

 Actividades de recuperación:
Do mesmo tipo cas actividades de ampliación e reforzo anteriormente 
mencionadas.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

 Alumnado con conectividade: 

Na  1ª  e  na  2ª  avaliación  séguese  a  metodoloxía  proposta  na  programación
didáctica 2019/20. 

Durante o confinamento inclúese, a maiores, máis recursos dixitais a través da
Aula  virtual  do  IES  de  Vilalonga,  onde  se  inclúen  as  tarefas  integradas  na
secuencia de aprendizaxe e unha selección de enlaces a Internet. Así mesmo,
establécese  un  contacto  permanente  co  alumnado  para  o  seu  seguemento  a
través do enderezo electrónico e o Espazo Abalar. 

 Alumnado sen conectividade: 

As  tarefas  de  repaso,  recuperación  e  ampliación  elaboradas  polo  profesorado
facilítase  a  aquel  alumnado  que  o  precise  mediante  outras  canles  de
comunicación.   Así  mesmo,  infórmase do seguemento  das tarefas ás persoas
titoras do grupo cando elas o solicitan. 

Materiais e recursos

 Resumos de temas, esquemas e vídeos e curtas de repaso e ampliación 
das unidades impartidas

 Actividades para completar. 
 Ilustracións con contidos alusivos aos temas
 Materiais do libro de texto.
 Actividades de xogo (encrucillados, sopas de letras…)
 Enlaces a vídeos de youtube. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Espazo Abalar
Aula Virtual
Correo electrónico

Publicidade IES de Vilalonga
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual2/

