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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Centro 

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar de A Salgueira, parroquia de 

Vilalonga, Concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou  a súa actividade en novembro de 

1980 como instituto de Formación Profesional. En 1989 fundiuse baixo a denominación actual 

co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu carón. 

A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-Tecnolóxico e 

de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio (Xestión 

Administrativa e Electromecánica de Vehículos) e Superior (Administración e Finanzas), a 

Formación Profesional Básica (Mantemento de Vehículos e servizos Administrativos) ata a 

ensinanza de adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do 

Ciclo Medio de Xestión Administrativa). 

 

1.2 Alumnado 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º 

curso nos distintos niveis e os que xa son alumnado do Centro nos demais cursos. No primeiro 

grupo atópaseo alumnado de 1º de ESO, que provén maioritariamente dos tres centros adscritos 

de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres que en 1º de Bacharelato a procedencia é do 

noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado Abrente. 

No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do alumnado tamén é do propio Centro e o 

resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos 

de ESO, Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que 

ocasionalmente se suma algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na falta de 

esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades económicas máis 

influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de servizos no turismo. Deste xeito, a 

ligazón do alumnado a estas actividades reduce, ao longo do curso e sobre todo na convocatoria 

extraordinaria de setembro, o seu rendemento académico como resultado da importancia que 

no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social. Esta dificultade faise máis 

patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de Bacharelato porque este alumnado amosa 

problemas de aprendizaxe por non ter desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo 

dado que lles custa traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos 
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de indisciplina tenden a reducirse nos últimos anos e están localizados case exclusivamente nos 

primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e FPB). 

 

1.3  O Departamento de Relixión Católica. 

 En canto ao Departamento de Relixión Católica, está constituído por unha soa profesora, 

Ana María González García, desde o curso 1999-2000, que é quen elabora esta 

programación. 

A materia de Relixión Católica ofértase e impártese nos catro niveis de ESO e nos 

dous niveis de Bacharelato. 

 

1.3.1. Alumnado matriculado en Relixión Católica.  

No presente curso 2018-19,  a porcentaxe de alumnado matriculado en Relixión 

sobre o total de cada curso é o seguinte:  

 

En 1º ESO o alumnado matriculado en Relixión representa un 53,21% do total .  

En 2º ESO o alumnado matriculado en Relixión representa un 52% do total . 

En 3º ESO o alumnado matriculado en Relixión representa un 60,9%% do total . 

En 4º ESO o alumnado matriculado en Relixión representa un 52,3% do total . 

En 1º BACH. o alumnado matriculado en Relixión representa un 16,6 % do total . 

En 2º BACH. o alumnado matriculado en Relixión representa un 17,9 % do total. 

 

Por niveis de estudos: 

Na ESO a porcentaxe de alumnado matriculado en Relixión é un 54,69%  do total.  

En Bacharelato, a porcentaxe de alumnado matriculado en Relixión é dun 17,61% 

do total.  

 

En térmos globais, a porcentaxe de alumnado matriculados en Relixión nos niveis 

de estudos nos que esta materia se oferta é dun 38,3% respecto do total.  
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1.3.2. Distribución horaria  

Este departamento imparte a materia de Relixión Católica, nos cursos que a 

continuación se indican. 

 
 

Profesora Xefa de Departamento: Ana Mª González García 

Curso  Grupo          Horas 
1º de ESO  A  1 hora semanal 
1º de ESO B 1 hora semanal 
1º de ESO   C 1 hora semanal 
2º de ESO A 1 hora semanal 
2º de ESO B 1 hora semanal 
3º de ESO  A 1 hora semanal 
3º de ESO  B- C 1 hora semanal 
4º de ESO A-B 1 hora semanal 
1º de Bacharelato A-B-C-D 1 hora semanal 
2º de Bacharelato B-C  1 hora semanal 
 
O horario da profesora complétase así:  
Xefatura de Departamento 1 hora semanal 
Titoría de Pais 1 hora semanal 
Hora de Convivencia (Mediación) 1 hora Semanal   
Gardas 10 horas semanais 
  ___________________ 
 TOTAL 23 horas 
 

Vilalonga a  31 de outubro de 2018 

 

 

  

Asdo.: Ana María González García  

Xefa do Departamento de Relixión e Moral Católica 

 

 

 

 

 



 6 

1.4.Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado 

1.4.1 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. Nun contexto socioeducativo marcado pola 

disparidade de niveis económicos e educativos nas familias, o cal repercute de maneira directa no 

aprendizaxe dos alumnos e alumnas, é fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento 

dunha comunidade cohesionada que favoreza un ambiente óptimo a aprendizaxe e o 

desenvolvemento.  

b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe actuar como 

corrector de ditas desigualdades para o cal un obxectivo primordial é  desenvolver e consolidar 

hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para 

unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. Nunha coxuntura cunha 

marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así como a descompensación 

manifesta do seu salario, o noso centro educativo debe atender especialmente a fortalecer os 

valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude machista xa dende o propio proceso 

educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde una institución estatal fortalecendo a que 

as familias envían aos alumnos e alumnas ou, no caso de que esta mensaxe non chegue desde o 

ámbito  familiar, actuar como corrector de dita situación. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. O noso centro é pioneiro en Galicia 

na introdución do programa TEI (Titorización entre iguais) encamiñado á consecución de dito 

obxectivo. 
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. O acceso competente ás posibilidades da oferta 

educativa e profesional vía Educación secundaria obrigatoria comeza coa adquisición de estas 

capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo que debemos poñer especial 

celo en preparar aos nosos alumnos e alumnas para a súa adquisición. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas como vía fundamental a hora de construír climas de acollemento e cohesión grupal 

fundamentais a hora de previr conflitos e favorecer así un contexto de aprendizaxe plural. Da 

mesma maneira incluír aquí o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, para poder apreciar de maneira máis inmediata os exemplos que se atopan dentro do 

ámbito xeográfico e poboacional do centro educativo e a súa riqueza, o cal redunda no 

fortalecemento da autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus vínculos con dito 

espazo. Participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

o) Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre os núcleos 

propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias galegofalantes fronte os núcleos de 

maior extensión centrados na actividade turística de maioría castelanfalantes, os alumnos e 

alumnas han de coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural neste devandito contexto plurilingüe, que permite a comunicación 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona, unas das poucas 

comunidades emigrantes que posúen representación no noso centro. 

1.4.2. Obxectivos do bacharelato: 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son fundamentais a hora de 

construír os alicerces dunha comunidade cohesionada que poda autorreproducirse mellorando o 

clima socioeducativo do que o noso centro é unha peza fundamental, xa que debemos ter en conta 
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sempre que somos o único centro de bacharelato do concello de Sanxenxo. Os nosos alumnos e 

alumnas formarán nun futuro inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno dereito que 

xogarán un papel clave na nosa comunidade, tanto política como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Tendo en conta que una 

das principais actividades económicas da contorna do noso centro é o turismo, é fundamental 

dotar destas ferramentas ao noso alumnado, sen esquecer que para o ámbito universitario é 

fundamental o manexo das linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. Debemos de ter en conta sempre que preparamos desde o 

bacharelato a futuros alumnos e alumnas da universidade e de ciclos formativos superiores polo 

que este obxectivo é fundamental. O noso alumnado goza dunha ampla oferta de formación tanto 

científica coma tecnolóxica, situada no ámbito máis próximo na USC ou na Universidade de Vigo, 

así como numerosos ciclos formativos superiores localizados na propia provincia. Polo que a 

consecución de dito obxectivo en alto grado é fundamental para garantir o éxito académico 

posterior que repercutirá a medio e longo prazo no propio desenvolvemento económico do ámbito 

do noso centro a través da preparación de profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os elementos e os 

procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 

forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como 

afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego e a súa propia comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Estas capacidades son esenciais a hora do 
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desenvolvemento persoal así como no acceso ao mercado laboral ou en estudos superiores, por 

non esquecer a propia actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. Estas capacidades están destinadas tanto a formación 

persoal como a profesional e pública, nunha contorna especialmente depredada polo urbanismo 

descontrolado, ausente en moitos casos dun patrón estético respectuoso con entorno histórico-

artístico e natural, é indispensable a formación estética e crítica dos futuros cidadáns de pleno 

dereito para que dita dinámica poda chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. Debemos ter en conta que a nosa comarca foi no pasado un 

dos maiores centros de entrada de estupefacientes, así como estar alerta dos elevados índices de  

hábitos tóxicos (tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que azotan Galicia en 

xeral e a nosa comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. Nun contexto 

poboacional tan disgregado e disperso como é o propio das Rías Baixas na que a nosa comarca é 

un lugar central cobra especial relevancia esta capacidade. O uso do transporte, tanto público 

como privado, é indispensable para a mobilidade na nosa contorna, polo que formar individuos 

concienciados redundará de maneira especialmente positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. Os nosos alumnos e alumnas han de 

ser conscientes do importante que é a conservación de todos estes elementos por si mesmos e 

como aportación a conservación global. 
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2. Competencias clave  

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolle a 

relación dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís de 

competencias.  

O Decreto 86/2015 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Secundaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, expón as seguintes competencias clave  :  

1ª) Comunicación lingüística (CCL) 

2ª) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

3ª) Competencia dixital (CD) 

4ª) Aprender a aprender (CAA) 

5ª) Competencias sociais e cívicas (CSC) 

6ª) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

7ª) Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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2.1. Comunicación lingüística (CCL).  

Este currículo de Relixión Católica válese dos elementos cristiáns presentes na 

contorna do alumnado, das imaxes e símbolos, da linguaxe e outros recursos, para a 

comprensión da relixiosidade propia de cada etapa evolutiva. Desenvólvese así a 

competencia en comunicación lingüística (tanto na expresión oral como na escrita) que se 

serve da linguaxe que conforma a cultura e tradición que se transmite dunha a outra 

xeración. Ademais o ensino relixioso católico na escola sérvese da linguaxe académica e 

das linguaxes que conforman a cultura. O diálogo da fe coa cultura contribúe á 

competencia en comunicación lingüística do alumnado en relación cos estándares de 

aprendizaxe: 

 

 

  

Estándares de aprendizaxe 

1ª) Comunicación lingüística (CCL) -Expresa oralmente e por escrito 

sentimentos e emocións na linguaxe da 

relixión. 

-Interpreta e comprende diversos textos 

relixiosos cada un desde o seu  xénero 

literario ou natureza específica. 

-Organiza o coñecemento da realidade 

relixiosa en esquemas conceptuais. 
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2.2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

O ensino relixioso tamén contribúe á competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía ao axudar a que o alumnado relacione datos da Biblia coa historia, 

contabilice expresións de cifras e use estatísticas para a descrición e a análise da realidade 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

2ª) Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) 

 

-Clasifica os obxectos, feitos e ideas da 

relixión en conxuntos coherentes. 

-Aplica o razoamento dedutivo ás 

crenzas relixiosas, condutas e 

consecuencias  e emprega o razoamento 

indutivo partindo da observación da 

realidade para formular principios 

relixiosos. 

-Aplica o razoamento lóxico na 

formulación das preguntas e respostas 

sobre a relixión. 
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2.3. Competencia dixital (CD) 

O ensino relixioso integra as TIC para o tratamento da información, para a súa 

obtención e selección crítica. É unha materia na que teñen un importante papel os recursos 

tecnolóxicos ao alcance de estudantes e 

profesores, pois facilitan o traballo tradicional e 

ofrecen novas aplicacións.  

 

 

3ª) Competencia dixital (CD) 

 

-Utiliza os medios TIC para a 

comunicación da información e do 

coñecemento relixioso. 

-Intercambia información e ideas 

relixiosas mediante a Rede. 

-Aplica criterios para a selección da 

información relixiosa e utiliza os 

instrumentos axeitados para rexistrala. 

 

  

Estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe 
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2.4. Aprender a aprender (CAA) 

O ensino da relixión contribúe fomentando a atención, memoria, experiencia, o 

impulso do traballo en equipo, a síntese da información e opinión. Fai aos alumnos e 

alumnas protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que 

o ser humano colabore activa e libremente co plan divino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

4ª) Aprender a 

aprender 

(CAA) 

 

-Investiga de xeito persoal no ámbito da relixión suscitando e 

formulando preguntas. 

-Transforma a información relixiosa en coñecemento propio. 

-Aplica coñecementos relixiosos a diferentes situacións e contextos. 

-Atopa e usa canles para canalizar as capacidades persoais tanto na 

comunidade crente como no feito relixioso na sociedade.  
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2.5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A relixión católica favorece o desenvolvemento de virtudes cívicas para o ben común 
da sociedade. Educa a dimensión moral e social da persoa, favorecendo a 
corresponsabilidade, a solidariedade, a liberdade, a xustiza e a caridade. 

 

  
Estándares de aprendizaxe 

5ª) Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

-Valora e respecta o principio 
democrático de liberdade relixiosa e de 
conciencia. 

-Aplica os principios da ética relixiosa á 
resolución de conflitos.  

-Mostra un diálogo interrelixioso e 
ecuménico como medio de encontro entre 
culturas, integración das persoas, 
enriquecemento mutuo e construción da 
paz mundial. 

-Aprecia e respecta o principio 
democrático de laicidade. 
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2.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Esta competencia desenvólvese no estudante partindo do verdadeiro coñecemento de si 
mesmo, das súas potencialidades, da súa dignidade e do seu sentido. A formación relixiosa 
católica aporta á devandita competencia unha cosmovisión que dá sentido á vida, á cultura 
e á identidade da persoa humana.  

 

 

 

 

6ª) Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor 
(CSIEE) 

 

-Planifica e participa en proxectos relacionados coa misión 
cristiá adaptando proxectos misioneiros a contextos e 
situacións propias dun Centro educativo. 

-Proxecta accións con outros compañeiros co fin de animar 
unha acción colectiva. 

-Comprométese nas institucións e servizos ao seu nivel desde a 
perspectiva da misión e responsabilidade dos crentes ante a 
vida pública. 

 

 

2.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A relixión católica aporta á competencia cultural e artística o significado e valoración 
crítica de tantas obras da nosa contorna, motivando o aprecio pola propia cultura galega e 
a estima adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas.  

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe 

7ª) Conciencia e expresións culturais 
(CCEC) 

 

-Coñece e aprecia o rico patrimonio 
artístico galego de inspiración relixiosa. 

-Comprende as obras artísticas relixiosas 
e expresa os seus elementos a través da 
creatividade, imaxinación e iniciativa. 

-Crea expresións artísticas desde a propia 
percepción do relixioso.  
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3. Procedementos e instrumentos de avaliación  

Nos procedementos de avaliación recollemos todos os métodos que fan posible 

contrastar o grao de aprendizaxe da materia  tendo en conta os diferentes 

elementos que constitúen o currículo. Para a avaliación dos estándares de 

aprendizaxe podemos fixarnos en tres aspectos: a temporalización, os axentes que 

avalían e as técnicas que usamos. 

 

a) En canto á temporalización: 

-Avaliación ordinaria. Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, unha 

por cada trimestre. A deste último coincidirá  coa avaliación final ordinaria do mes 

de xuño. 

-Avaliación extraordinaria. Estará baseada nos graos mínimos de 

consecución que constan nesta Programación Didáctica. 

 

b) En canto aos axentes, non só avalía o docente, senón que poderiamos ter  

en conta a avaliación entre iguais, pero sempre coa supervisión do docente. 

 

c) En canto ás técnicas, estas van depender do estándar que se queira avaliar 

e agrupámolas en tres bloques: observación na aula, producións do alumnado, na 

que se poden incluír expresións escritas, dixitais e orais e, por último, probas 

específicas. Estes instrumentos constitúen o soporte físico que se emprega para 

recoller a información sobre as aprendizaxes esperadas dos alumnos e alumnas, 

correspondentes aos procedementos de avaliación subliñados anteriormente:  

 Observación directa (OD). Leva consigo a observación das actitudes 

manifestadas polo alumnado e das súas respostas ás tarefas suxeridas 

a cotío na aula. Comprobación de respecto aos compañeiros/as, á 

orde na clase, ao profesor/a, aos materiais propios e alleos. 

Valoración de se o alumnado acepta ou non os roles asignados, axuda 

a organizar o grupo, coopera nas tarefas comúns.  
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 Producións do alumnado (PA): Expresión nun caderno de clase e/ou 

nun blog das actividades realizadas.  Resolución de exercicios e 

prácticas realizadas na clase. Elaboración de resumos, 

monografías,informes. Tamén incluímos dentro das producións do 

alumnado as expresións orais do seguinte xeito:  

o Conversación co alumnado para medir a súa implicación nos 

temas desenvolvidos na clase: valoración da súa creatividade e 

investigación persoal.  

o Valoración no diálogo do seu grado de interese pola materia, 

do seu comportamento, da integración cando o traballo sexa en 

grupo.  

o Participación positiva nas postas en común.Respecto ás 

quendas nos debates. 

 Probas específicas (PE): probas tipo test e cuestionarios. (A verdadeiro 

ou falso, a encher espazos en branco, a aparellar  e de selección 

múltiple). Exposición de un tema. Interpretación de datos. 
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4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable dos seguintes aspectos:  contidos avaliables, 
criterios de cualificación, temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, competencias 
clave e procedementos e instrumentos de avaliación. 

1º ESO 

CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T 

1 
T 
2 

T 
3 

BLOQUE 1: “O sentido relixioso do ser humano” 

A realidade 
creada e os 
acontecementos 
son signos de 
Deus 

Expresa por escrito sucesos 
imprevistos nos que se recoñece que a 
realidade é un don. 

Recoñecer e valorar que 
a realidade é um don 
de Deus.  

X 
  Recoñece que a realidade 

é un don. 
CCL, CAA 
CSC, CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Evalúa, compartindo cos seus 
compañeiros, sucesos e situacións nas 
que queda de manifesto que a 
realidade é don de Deus. 

X 
  Comparte situacións nas 

que queda de manifesto 
que a realidade é don de 
Deus. 

CAA 
CSC 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Argumenta a orixe do mundo e a 
realidade como froito do designio 
amoroso de Deus. 

Identificar a orixe 
divina da realidade X 

  Recoñece a orixe do 
mundo e a realidade 
como froito do amor de 
Deus. 

CCL 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Relaciona e distingue, explicando coas 
súas palabras, a orixe da creación nos 
relatos míticos da antigüidade e o 
relato bíblico. 

Contrastar a orixe da 
Creación nos diferentes 
relatos relixiosos acerca 
dela. 

X 
  Comprende a similitude 

da orixe da Creación nos 
relatos míticos da 
antigüidade e o relato 
bíblico. 

CCL 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Coñece e sinala as diferenzas entre a 
explicación teolóxica e científica da 
Creación. 

Diferenciar a 
explicación teolóxica e 
científica da Creación. 

X 
  Diferencia a explicación 

teolóxica da científica no 
significado da Creación. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Respecta a autonomía existente entre 
as explicacións, teolóxica e científica, 
da Creación. 

X 
  Respecta a autonomía 

existente entre as 
explicacións, teolóxica e 
científica, da Creación. 
 
 
 
 
 

CCMCCT 
CCEC. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T 

1 
T 
2 

T 
3 

BLOQUE 2: “A revelación: Deus intervén na  historia” 

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

 

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

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

 X 
 Recoñece o espazo 

temporal dos 
acontecementos e 
personaxes da historia de 
Israel.. 

CCMCT 
CD 
CAA 
CCEC. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Amosa interese pola historia de Israel e 
dialoga con respecto sobre os 
beneficios desta historia para a 
humanidade. 

 X 
 Amosa interese pola 

historia de Israel e as súas 
achegas á historia da 
humanidade. 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Busca relatos bíblicos e selecciona 
xestos e palabras de Deus nos que 
identifique a manifestación divina. 

Sinalar e identificar  os 
diferentes xeitos de 
comunicación que Deus 
ten empregado nas 
distintas etapas da 
historia de Israel. 

 X 
 Identifica a manifestación 

divina en determinados 
relatos bíblicos. 

CCL 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Recorda e explica constructivamente, 
de modo oral ou por escrito, accións 
que reflicten o desvelarse de Deus para 
co pobo de Israel. 

Distinguir e comparar o 
procedemento co cal 
Deus se manifesta nas 
distintas etapas da 
historia de Israel. 

 X 
 Recorda e explica 

constructiva-mente, de 
modo oral ou por escrito, 
accións que reflicten o 
desvelarse de Deus para 
co pobo de Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE-
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

T1 T 
2 

T 
3 

BLOQUE 3: “Xesucristo, cumprimento da historia da Salvación.”. 

A divindade e  
humanidade de 
Xesús. Os 
evanxeos: 
testemuño e 
anuncio. 
Composición dos 
evanxeos. 

Identifica e clasifica de xeito 
xustificado as diferenzas entre a 
natureza divina e humana de Xesús 
nos relatos evanxélicos 

Distinguir en Xesús os 
rasgos da súa natureza 
divina e humana. 

 X 
 Identifica as 

diferenzas entre a 
natureza divina e 
humana de Xesús 
nos relatos 
evanxélicos 

CCL 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Esfórzase por comprender as 
manifestacións de ambas naturezas 
expresadas nos relatos evanxélicos. 

 X 
 Esfórzase por 

comprender as 
manifestacións de 
ambas naturezas 
expresadas nos 
relatos 
evanxélicos. 

CAA Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Recoñece a partir da lectura dos textos 
evanxélicos os trazos da persoa de 
Xesús e deseña o seu perfil. 

Identificar a naturez e 
finalidade dos 
evanxeos. 

  X 
Recoñece a partir 
da lectura dos 
textos evanxélicos 
os trazos da 
persoa de Xesús. 

CCL 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Ordena e explica coas súas palabras os 
pasos do proceso formativo dos 
evanxeos. 

Coñecer e comprender 
o proceso de formación 
dos evanxeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  X 
Explica o proceso 
formativo dos 
evanxeos. 

CCL 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

T 
1 

T
2 

T
3 

BLOQUE 4: “Permanencia de Xesucristo na historia: A Igrexa” 

- A Igrexa, presenza de 
Xesucristo na Historia.  

 

- O Espírito Santo edifica 
continuamente a Igrexa. 

Sinala e explica as distintas 
formas de presenza de 
Xesucristo na Igrexa: 
sacramentos, palabra de 
Deus, autoridade e caridade. 

Comprender a 
presenza de Xesucristo 
hoxe na Igrexa. 

  X 
Identifica formas 
de presenza de 
Xesucristo na 
Igrexa. 

CCL 
CSC 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Coñece e respecta que os 
sacramentos son acción do 
Espírito para construir a 
Igrexa. 

Recoñecer que a acción 
do Espírito Santo dá 
vida á Igrexa. 

  X Recoñece os 
sacramentos como 
acción do Espírito 
para construir a 
Igrexa. 

CSC 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Asocia a acción do Espírito 
nos Sacramentos coas 
distintas etapas e momentos 
da vida.  

  X Asocia os 
Sacramentos con 
etapas e 
momentos da vida 

CCL 
CSC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Toma conciencia e aprecia a 
acción do  
 
para o crecemento da 
persoa.  

  X Aprecia a acción 
do Espírito para o 
crecemento da 
persoa. 

CCL 
CSC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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2º ESO 

CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T 

1 
T 
2 

T 
3 

BLOQUE 1: “O sentido relixioso do ser humano” 

- A persoa humana 
creatura de Deus libre 
e intelixente. 

 
- O fundamento da 

dignidade da persoa. 
 

- O ser humano 
colaborador da 
Creación de Deus. 

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

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

X 
  Entende que é a 

dignidade do ser 
humano. 

CCL, CAA 
CSC,  
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Relacionar a 
condición de creatura 
coa orixe divina. 

X 
  Distingue a orixe 

do ser  humano. 
CCL,  
CSC, 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

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

X 
  Valora a 

dignidade de todo 
ser humano en 
situacións da súa 
contorna. 

CAA 
CSC, 
CCEC  

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Clasifica accións do ser 
humano que respectan ou 
destrúen a Creación. 

Entender o sentido e 
a finalidade da acción 
humana. 

X 
  Recoñece  accións 

das persoas que 
respectan ou des-
trúen a Creación. 

CSC, 
CCEC 
CSIEE 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

X 
  Colabora en 

grupo na elabo-
ración dun plan 
no seu centro que 
se inclúa necesi-
dades e posibles 
solucións que o 
propio grupo 
levaría a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 

CSC, 
CCEC 
CSIEE 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
BLOQUE 2: “A revelación: 
Deus intervén na  historia”. 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

   

BLOQUE 2: “A revelación: Deus intervén na  historia”. 

- A aceptación da 
revelación da Fe.  

 
- Orixe, composición e 

interpretación dos 
Libros Sagrados. 

Busca e escolle personaxes 
significativos do Pobo de 
Israel e identifica e analiza a 
resposta de fe neles. 

Coñecer e aceptar que 
Deus se revela na 
Historia. 

X 
  Identifica a 

resposta de fe de 
personaxes 
significativos de 
Israel. 

CCL, CAA, 
CSIEE, 
 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

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

X 
  Valora a resposta 

de fe ao Deus 
revelado. 

CAA 
CCEC 
CSIEE 
 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Identifica, clasifica e 
compara as características 
fundamentais dos Libros 
Sagrados, amosando interese 
pola súa orixe divina. 

Coñecer e definir a 
estrutura e 
organización da 
Biblia. 

 X 
 Identifica e 

clasifica as 
características 
fundamentais dos 
Libros Sagrados.  

CCL, CAA 
CSC, 
CCEC  
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

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

 X 
 Recoñece e valora 

os criterios 
recollidos na  Dei 
Verbum en torno á 
interpretación da 
Biblia. 

CCL,  
CSIEE 
 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Recoñecer na 
inspiración a orixe da 
sacralidade do texto 
bíblico.  

 X 
 Selecciona textos 

bíblicos nos que se 
recoñece a 
comunicación de 
Deus. 

CCL, CAA 
CSC,  

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

 X 
 Distingue a 

presenza, nos 
Libros Sagrados, 
do autor divino e 
o autor humano. 
 
 
 
 

CCL,  
CSC, 
CCEC  
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
BLOQUE 3: “Xesucristo, 
cumprimento da historia da 
Salvación.”. 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE-
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

T
1 

T 
2 

T 
3 

   

BLOQUE 3: “Xesucristo, cumprimento da historia da Salvación.”. 

- Deus revélase em 
Xesucristo. Deus um e 
trino. 

 

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

Coñece e describe as 
características do Deus 
cristián. 

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

 X 
 Coñece as 

características do 
Deus cristián 

CCL, CAA, 
 CCEC, CD 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

 X 
 Distingue os 

rasgos das 
divindades do 
politeísmo e do 
cristianismo en 
textos mitolóxicos. 

CCL, CAA, 
CSC, 
CSIEE. 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Vincular o sentido 
comunitário da 
Trindade coa 
dimensión relacional 
humana.  

 X 
 Recoñece e acepta  

que a persoa 
humana precisa 
do outro/a para 
acadar a súa 
identidade a 
semellanza de 
Deus 

CCL,  
CSC, 
CSIEE. 
 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Descubrir o carácter 
histórico da 
formulación do Credo 
cristián. 

  X 
Confecciona 
materiais que 
expresan 
momentos da 
historia da 
salvación 
formulados no 
Credo. 

CAA, 
CSIEE, 
CD. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Recoñecer as 
verdades da fe cristiá 
presentes no Credo. 

  X 
Explica o 
significado das 
verdades de fe no 
Credo. 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA 
 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

T 
1 

T
2 

T
3 

   

BLOQUE 4: “Permanencia de Xesucristo na historia: A Igrexa”. 

- Expansión da Igrexa , 
as primeiras 
comunidades. 

 

- As notas da Igrexa. 

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

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

  X 
Sitúa no tempo e 
no espazo a vida 
das primeiras 
comunidades 
cristiás. 

CCL, CAA, 
CCEC 
333CSIEE 
CCMCT 
CD 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Reconstrúe o itinerario das 
viaxes de san Paulo e explica 
coas súas palabras a difusión 
do cristianismo no mundo 
pagán.  

  X Sitúa no tempo e 
no espazo a 
difusión do 
cristianismo feita 
por san Paulo.  

CCL, CAA, 
CCEC, 
CSIEE, 
CCMCT, 
CD. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Describe e valora a raíz da 
unidade e santidade da 
Igrexa. 

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

  X Valora a unidade 
e santidade da 
Igrexa. 

CCL, CAA, 
 CCEC, 
CSIEE, 
CCMCT, 
CD. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Elabora materiais, utilizando 
as Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación, onde se 
reflicte a universalidade e 
apostolicidade da Igrexa.  

  X Emprega as TICs 
na elaboración de 
materiais que 
reflicten a 
universalidade e 
apostolicidade da 
Igrexa. 

CCL, CAA, 
CSC, 
CCEC, 
CSIEE, 
CD. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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3º ESO 

CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 1: “O sentido relixioso do ser humano” 

- A natureza humana 
desexa o infinito. 

- A busca de sentido na 
experiencia da 
enfermidade, a norte, a 
dor, etc… 

Expresa e comparte en 
grupo situacións ou 
circunstancias nas que 
recoñece a esixencia 
humana de felicidade e 
plenitude. 

Recoñecer o desexo de 
plenitude que ten a 
persoa. 

X 
  Comparte en 

grupo situacións 
ou circunstancias 
nas que recoñece a 
esixencia humana 
de felicidade e 
plenitude. 

CCL 
 CAA  
CSC 
 CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Analiza e valora a 
experiencia persoal fronte 
a feitos belos e dolorosos. 

Comparar 
razoadamente distintas 
respostas  frente a 
finitude do ser 
humano. 

X 
  Valora a 

experiencia 
persoal fronte a 
feitos belos e 
dolorosos 

CAA, 
 CSC 
 CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Selecciona escenas de 
películas ou documentais 
que amosan a procura de 
sentido. 

X 
  Selecciona escenas 

de películas ou 
documentais que 
amosan a procura 
de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
 CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T

1 
T
2 

T
3 

BLOQUE 2: “A revelación: Deus intervén na  historia”. 

- A ruptura do ser humano 
con Deus pólo pecado. 

 
- O relato bíblico do 

pecado orixinal.  

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

Descubrir que o pecado 
radica no rexeitamento 
á intervención de Deus 
na propia vida.  

 X 
   Identifica, e 

comenta 
situacións actuais 
onde se expresa o 
pecado como 
rexeitamento ou 
suplantación de 
Deus 

CCL  
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Analiza o texto sagrado 
diferenciando a verdade 
revelada da roupaxe 
literaria e recrea un relato 
da verdade revelada 
sobre o pecado orixinal 
con linguaxe actual 

Distinguir a verdade 
reveladada ropaxe 
literario no relato do 
Xénese.  

 X 
 Sabe diferenciar 

nun texto sagrado 
a verdade 
revelada da 
roupaxe literaria e 
actualiza á 
linguaxe actual a 
visión sobre o 
pecado orixinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T

1 
T
2 

T
3 

BLOQUE 3: “Xesucristo, cumprimento da historia da Salvación.”. 

A persoa transformada 
polo encontro con Xesus. 

Busca e selecciona 
biografía de conversos. 

 

Recoñecer e apreciar 
que a experiencia 
cristiá cambia a forma 
de comprender o 
mundo, a historia, a 
realidade, as persoas… 

 X 
 Busca e selecciona 

biografía de 
conversos. 

CMCCT 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

 Expresa xuízos 
respetuosos sobre a 
novidade que o encontro 
con Cristo introduciu na 
forma de entender o 
mundo, segundo as 
biografías seleccionadas. 

 

 X 
 Comprende a 

novidade que o 
encontro con 
Cristo introducíu 
en persoas 
convertidas, na 
súa visión do 
mundo. 

CMCCT 
CD 
CAA  
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Crea e comparte textos, 
videoclips, curtos, para 
describir as 
consecuencias que na 
vida dos cristiáns supuxo 
o encontro con Xesús. 

 

Comprender que a 
vinculación cun 
proxecto de vida cristiá 
conleva unha nova 
forma de comportarse 
na vida.    

 X 
 Comparte textos, 

videoclips, curtos, 
para describir as 
consecuencias que 
na vida dos 
cristiáns supuxo o 
encontro con 
Xesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 4: “Permanencia de Xesucristo na historia: A Igrexa” 

- A Igrexa, lugar de 
encontro com Cristo. 
Experiencia de plenitude 
no encontro con Cristo.  

 
- A experiência da fe xera 

unha cultura. 

 Busca, selecciona e 
presenta xustificando a 
experiencia dunha persoa 
que atopou a Cristo na 
Igrexa. 

   

Tomar conciencia do 
vínculo que se establece 
entre a adhesión a um 
proxecto de vida cristiá 
e a vivir a fe en 
comunidade.  

  X 
Comprende a 
experiencia 
dunha persoa 
que se atopa  
coa novidade 
do evanxeo.  

 

CCL 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

 Escoita testemuños de 
cristiáns e debate con 
respecto a achega da 
plenitude de vida que 
neles se expresa. 

 

Valorar criticamente a 
experiencia de 
plenitude asociada a un 
proxecto de vida 
cristián. 

  X Escoita 
testemuños de 
cristiáns e debate 
con respecto a 
achega da 
plenitude de vida 
que neles se 
expresa. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Demostra mediante 
exemplos previamente 
seleccionados que a 
experiencia cristiá foi 
xeradora de cultura ao 
longo da historia. 

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

  X Comprende como 
a experiencia 
cristiá foi 
xeradora de 
cultura ao longo 
da historia. 

CCL 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

 Defende de forma 
razoada a influencia da fe 
na arte, o pensamento, os 
costumes, a saúde, a 
educación, etc. 

  X Comprende como 
influíu a fe na 
arte, o pensar, os 
costumes, a saúde, 
a educación, etc. 

CAA Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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4º ESO 

CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 1: “O sentido relixioso do ser humano” 

- As relixións: 
busca do sentido 
da vida. 

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

 

Identifica e clasifica os rasgos 
principais (ensinanza, 
comportamento e culto) nas 
relixións monoteístas. 

Aprender e 
memorizar os 
principais rasgos 
común das relixións 
 

X 
  Identifica os rasgos principais 

nas relixións monoteístas. 
CCL 
CAA 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

X 
  Busca información e presenta 

ao grupo as respostas das 
distitas relixións ás preguntas 
de sentido. 

CCL 
CAA 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Razoa por que a revelación é 
a plenitude da experiência 
relixiosa. 

Comparar e distin-
guir a intervención de 
Deus na historia dos 
intentos humanos de 
resposta á busca de 
sentido. 

X 
  Razoa por que a revelación é a 

plenitude da experiência 
relixiosa. 

CCL 
CAA 
CIEE, CSC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

X   Analiza as principais 
diferencias entre a revelación 
de Deus e as relixións. 
 
 

CCL, CAA 
CSIEE 
CSC 

Observación directa 35% 
Produccións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 2: “A revelación: Deus intervén na  historia”. 

- A fidelidade de 
Deus á alianza co 
ser humano.  

- A figura 
mesiánica do 
Servo de YHWH. 

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

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

X 
  Aprecia a fidelidade 

permanente de Deus na 
historia de Israel. 

CAA 
CSIEE 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

X 
  Toma concienca e agradece os 

momentos da súa historia nos 
que recoñece a fidelidade de 
Deus. 

CAA 
CSIEE 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

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

 X 
 Identifica os rasgos do Mesías 

sufrinte e o Mesías político. 
CCL 
CAA,CSC, 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

Esfórzase por comprender a 
novidade do Mesías sufrinte 
como critério de vida. 

 X 
 Esfórzase por comprender a 

novidade do Mesías sufrinte 
 

CCL 
CAA, CSC, 
CCEC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 3: “Xesucristo, cumprimento da historia da Salvación.”. 

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

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

Descubrir a iniciativa 
de Cristo para formar 
unha comunidade 
que dá orixe á Igrexa 

 X 
 Localiza en textos evanxélicos 

a chamada de Xesús. 
CCL, CAA, 
CSC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

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

 X 
 Le de maneira comprensiva un 

evanxeo, identifica e describe a 
misión salvífica de Xesús. 

CCL, 
CSIEE, 
CSC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
 Expón en grupo por que hai 

persoas que continúan a 
misión de Xesús. 

CCL,  
CSIEE,  
CSC. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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CONTIDOS 
AVALIABLES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 4: “Permanencia de Xesucristo na historia: A Igrexa” 

- A pertenza a 
Cristo na Igrexa 
ilumina todas as 
dimensións do ser 
humano. 

- A autoridade 
eclesial ao servizo 
da verdade. 

- A misión do 
cristián no 
mundo: construir 
a civilización do 
amor.  

Elabora xuízos a partir de 
testemuños que exemplifiquen 
unha forma nova de usar a 
razon e a liberdade e de 
expresar a afectividade. 

Descubrir e valorar 
que Cristo xera un 
xeito novo de usar a 
razón e a liberdade, e 
de expresar a 
afectividade da 
persoa. 

 X 
 Elabora xuízos que 

exemplifiquen unha forma 
nova de usar a razon e a 
liberdade. 

CCL, CAA, 
CD, CSIEE, 
CSC, CCE. 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

  X Adquire o hábito de refle-
xionar buscando o ben ante as 
eleccións que se lle ofrecen 

CCL, CAA, 
CD, CSIEE, 
CSC, CCE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

É consciente dos diferentes 
xeitos de vivir a afectividade e 
prefire o que recoñece como 
mais humano.  

  X É consciente dos diferentes 
xeitos de vivir a afectividade e 
prefire o que recoñece como 
mais humano. 

CCL, CAA, 
CD, CSIEE, 
CSC, CCE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Distinguir que a 
autoridade está ao 
servizo da verdade. 

  X Identifica persoas que son 
autoridade na súa vida. 

CAA, CSC, 
CCL, 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

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

CAA, CSC, 
CCL, 
CSIEE 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

  X Localiza e xustifica algún 
acontecemento da historia nos 
que a Igrexa defendeu a 
verdade do ser humano. 

CSC, CCL, 
CSIEE, 
CAA 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 

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

Relacionar a misión 
do cristián côa 
construción do 
mundo. 

  X Recoñece algunha inciativa 
eclesial da súa contorna  que 
colabora na construción da 
civilización do amor. 

CCL, CD, 
CSIEE, 
CSC 

Observación directa   35% 
Producións do alum. 35% 
Probas escritas 30% 
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1º DE BACHARELATO 

CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 1: “Antropoloxía cristiá” 

 O ser humano, ser 

relixioso que busca un 

sentido á vida. Expresións 

históricas do sentido 

relixioso. 

 

  O misterio da persoa 

humana. Fundamento da 

súa dignidade. 

 

 Diversas posturas ante o 

feito relixioso na sociedade 

actual. 

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

Recoñecer e respectar a 
necesidade de sentido 
no ser humano. 

X 
  Reflexiona sobre 

acontecementos  
amosados nos me-
dios de comunica-
ción e relaciónaos 
co sentido. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Identifica e diferencia a 
diversidade de respostas 
salvíficas que mostran as 
relixións. 
 

Comparar mani-
festacións históricas 
que permitan desvelar 
desde sempre o sentido 
relixioso do ser 
humano. 

X 
  Identifica as 

distintas respostas 
salvíficas das 
relixións. 

CAA 
CSC 
CSIEE 
 

OD 50% 
PE 50% 

Descubre, a partir dun 
visionado que amosa a 
inxustiza, a incapacidade 
da lei para fundamentar a 
dignidade humana. Com-
para contextos eclesiais 
que vinculan a dignidade 
do ser humana á súa 
condición de creatura. 

Argumentar que a 
dignidade humana tem 
a súa raíz na condición 
de creaturas de Deus. 

X 
  Descubre a 

incapacidade da 
lei para 
fundamentar a 
dignidade 
humana. 

CCL 
CSIEE 
 

OD 50% 
PE 50% 

Investiga, obten datos 
estatísticos e analiza as-
cando conclusións, com-
portamentos dos mozos 
que defenden ou atentan 
contra a dignidade do ser 
humano.  

X   Obtén conclusións 
sobre os 
comportamentos 
dos mozos a favor 
ou en contra da 
dignidade do ser 
humano. 

CCL 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Califica as respostas de 
sentido que ofrece o 
ateísmo, agnosticismo ou 
laicismo e contrástaas coa 
proposta de salvación 
que ofrecen as relixións. 

Identificar e contrastar 
no momento actual 
diversas respostas de 
sentido.  

X   Contrasta as 
respostas de 
sentido das 
relixións con 
outras non 
relixiosas. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

OD 50% 
PE 50% 
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CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 2: “Doutrina Social da Igrexa”. 

 Orixe e evolución da 
doutrina social da Igrexa. 

 
 Principios fundamentais 

da doutrina social da 
Igrexa. 

 
 

Identifica problemas 
sociais de finais do século 
XIX. Estudia a súa 
evolución ata a 
actualidade e analiza as 
respostas da doutrina 
social da Igrexa.  

Coñecer e valorar o 
contexto no que nace a 
doutrina social da 
Igrexa e o que esta 
ensina. 

X 
  Identifica 

problemas sociais 
de finais do século 
XIX e  analiza as 
respostas da 
doutrina social da 
Igrexa. 

CAA 
CSC 
 

OD 50% 
PE 50% 

Elabora unha definición 
persoal sobre os termos 
legal, ético e moral. 
Explica públicamente a 
diferencia entre os termos 
coa axuda dos medios 
audiovisuais. 

Identificar a dignidade 
humana como chave 
para unha convivencia 
xusta entre as persoas, 
diferenciándoa dos 
recoñecemento que o 
Estado  realiza con leis.. 

 X 
 Elabora unha 

definición persoal 
sobre os térmos 
legal, ético e 
moral.  

CMCCT 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

 
Comprende e define com 
palabras persoais o 
significado de ben 
común, destino universal 
dos bens e 
subsidiariedade. Aplica a 
situacións concretas ditos 
principios xusfificando o   
pensamento social da 
Igrexa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coñecer e aplicar os 
principios 
fundamentais da 
doutrina social da 
Igrexa a diversos 
contextos.  

 X 
 Comprende e 

define o 
significado de ben 
común, destino 
universal dos bens 
e subsidiariedade 

CMCCT 
CD 
CAA 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 



 37 

CONTIDOS AVALIABLES 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 3: “Relación entre a razón, a ciencia e a fe.”. 

 Xeitos de coñecemento 
ao longo da historia cos que 
o ser humano descubre a 
realidade e a verdade. 
 
 Percorrido histórico das 

relacións entre a ciência e a 

fe. 

 

 Vinculo indisoluble entre 

ciência e ética. 

Identifica, a través das 
fontes, os diferentes 
métodos de coñecer a 
verdade na filosofía, a 
teoloxía, a ciencia e a 
técnica. Distingue que 
aspectos da realidade 
permite coñecer cada 
método.  

Coñecer e distinguir os 
diferentes métodos 
empregados polas 
persoas para coñecer a 
verdade. 

 X 
 Identifica os 

diferentes 
métodos de 
coñecer a verdade 
na filosofía, a 
teoloxía, a ciencia 
e a técnica.  

CSC 
CSIEE 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Recoñece con asombro e 
esfórzase por 
comprender a orixe 
divina do cosmos e 
distingue  que non 
provén do caos ou o 
azar.  

Coñecer e aceptar com 
respecto os momentos 
históricos de conflicto 
entre a ciencia e a fe, 
sabendo dar razóns 
xustificadas da 
actuación da igrexa. 

 X 
 Recoñece e 

comprende a orixe 
divina do cosmos. 

CCL 
CAA 

OD 50% 
PE 50% 

Infórmase con rigor e 
debate respectuosamente 
sobre os casos de Galileo, 
Servet, etc... Escribe a 
súa opinión, xustificando 
razoadamente as causas 
e consecuencias de ditos 
conflictos.  

 X 
 Infórmase con 

rigor e debate 
respectuosamente 
sobre os casos de 
Galileo, Servet, 
etc... 

CCL 
CSC 
CSIEE 

OD 50% 
PE 50% 

Aprende, acepta e 
respecta que o criterio 
ético nace do 
recoñecemento da 
dignidade humana. 

 

Ser consciente da 
necesidade de relación 
entre ciencia e ética 
para que  exista 
verdadeiro progreso 
humano.  

 X 
 Aprende, acepta e 

respecta que o 
criterio ético nace 
do recoñecemento 
da dignidade 
humana 

CCL 
CAA 

OD 50% 
PE 50% 

Analiza casos e debate de 

maneira razonada as 

consecuencias que se 

derivan dun uso da ciencia 

sen referencia ética. 

 

 X 
 Debate de maneira 

razonada as 

consecuencias que 

se derivan dun uso 

da ciencia sen 

referencia ética. 

 

CMCCT 
CAA 
CSC 

OD 50% 
PE 50% 
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CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
” 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 4: “A Igrexa, xeradora de cultura ao longo da historia 

 Significado do termo e 
dimensións da cultura.  

 
 A vida monacal, fonte de 
cultura. 

 
 

Estudia, analiza e define 
o concepto de cultura en 
diferentes épocas e 
contrástao co carácter 
antropolóxico do ensino 
da Igrexa. 

Coñecer e comparar 
diferentes acepción do 
termo cultura. 

  X 
Estudia o 
concepto de cul-
tura en épocas 
distintas en con-
traste co carácter 
antropolóxico do 
ensino da Igrexa. 

CCL 
CAA 

OD 50% 
PE 50% 

Identifica os elementos 
propios de diversas 
culturas e elabora un 
material audiovisual 
onde as compare 
críticamente. 

Ser consciente de que a 
persoa é xeradora de 
cultura. 

  X Identifica os 
elementos propios 
de diversas 
culturas e elabora 
un material 
audiovisual onde 
as compare 
críticamente. 

CMCCT 
CSC 

OD 50% 
PE 50% 

Coñece e respecta os 
rasgos da vida 
monásticas. Identifica a 
súa influencia na 
organización social e a 
vida laboral. 

Caer na conta do 
cambio que o monacato 
introduce na 
configuración do tempo 
e do traballo.  

  X Coñece e respecta 
os rasgos da vida 
monásticas 

CD 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Valora o traballo dos 
monxes por conservar a 
arte e a cultura 
grecolatina, elaborando 
um material audiovisual 
no que se recolla a síntese 
do seu estudo. 

  X Valora o traballo 
dos monxes por 
conservar a arte e 
a cultura 
grecolatina. 

CMCCT 
CSC 

OD 50% 
PE 50% 
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2º DE BACHARELATO 

CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 1: “Antropoloxía cristiá” 

 A identidade do ser 

humano. 

 

 O mundo actual e a 

cuestión bioética. 

Comprende e respecta o 
significado bíblico da 
afirmación “creounos 
home e muller”. 

Recoñecer e apreciar o 
carácter sexuado da 
persoa e a súa 
importancia para 
construír a súa 
identidade. 

X 
  Comprende e 

respecta o 
significado bíblico 
da afirmación 
“creounos home e 
muller 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Coñece e explica os 
diferentes problemas 
bioéticos relacionados côa 
orixe, o desenvolvemento 
e o final da vida.   

Comprender e 
respectar os principos 
fundamentais da Igrexa 
respecto á vida. 

X 
  Coñece os 

diferentes 
problemas 
bioéticos 
relacionados côa 
orixe, o 
desenvolvemento 
e o final da vida.   

CCL, 
CMCT 
CSIEE 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Posúe argumentos para 
defender ou dar razóns 
desde a posición cristiá 
ante situacións reais ou 
supostas que se propoñen 
en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
  Da razóns, desde 

a posición cristiá, 
ante situacións 
reais  ou supostas 
que se propoñen 
en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CAA, 
CSC 

OD 50% 
PE 50% 



 40 

CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 2: “Doutrina Social da Igrexa”. 

 A persoa, a vida, o 
traballo.  

 
 

 As relacions 
internacionais e a 
mianomía á luz da 
doutrina eclesial. 

 

Descubre, valora e 
xustifica o sentido 
humanizador que tem o 
traballo. 

Recoñecer e apreciar o 
cambio que a doutrina 
social da Igrexa 
outorga á persoa e á 
vida. 

 X 
 Descubre e valora 

o sentido 
humanizador que 
ten o traballo. 

CCL, 
CSC, 
CCEC 

OD 50% 
PE 50% 

Propón proxectos ou 
solucións que poderían 
levarse a cabo nas 
políticas nacionais ou 
internacionais para facer 
o mundo mais humano. 

Deducir as 
consecuencias que 
implica a doutrina 
social da Igrexa no 
traballo, as relacións 
internacionais e a 
economia. 

 X 
 Comprende  

proxectos ou 
solucións que 
poderían levarse a 
cabo nas políticas 
nacionais ou 
internacionais 
para facer o 
mundo mais 
humano. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

OD 50% 
PE 50% 

CONTIDOS AVALIABLES 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 3: “Relación entre a razón, a ciencia e a fe.”. 

 Achegas dos 

investigadores cristiáns á 

ciencia e a técnica no 

contexto actual. 

Selecciona, estuda e expón a 
biografia dun investigador 
cristián resaltando as súas 
achegas ao âmbito da 
ciência e a técnica. 

Recoñecer o valor social 
das achegas realizadas 
por investigadores 
cristiáns. 

 X 
  Colabora no 

estudo da 
biografia dun 
investigador 
cristián  que 
resalte as súas 
achegas ao âmbito 
da ciência e 
técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
CCEC. 

OD 50% 
PE 50% 
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CONTIDOS AVALIABLES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  
 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

TEMPORAL
IZACIÓN 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

COMPE- 
TENCIAS  
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN T1 T2 T3 

BLOQUE 4: “A Igrexa, xeradora de cultura ao longo da historia 

 A acción evanxelizadora 
da Igrexa e a promoción dos 
dereitos humanos. 

 
 A expresión da fe xera 
beleza a través da arte. 

Nomea e explica 
situación históricas nas 
que a Igrexa defendeu 
com radicalidade ao ser 
humano e xustifica a 
elección realizada. 

Recoñecer os esforzos 
que a Igrexa ten 
realizado ao longo dos 
séculos para que se 
respecte a dignidade do 
ser humano e os seus 
dereitos.  

  X 
Nomea situacións 
históricas  nas que 
a Igrexa defendeu 
con radicalidade 
ao ser humano.  

CCL,  
CAA, 
CSC, 
CD, 
CCEC. 

OD 50% 
PE 50% 

Selecciona obras de arte, 
investiga sobre o autor e 
descubre o seu sentido 
relixioso. Confecciona 
um material creativo que 
permita coñecer a estes 
artistas. 

Comprender que 
algunhas creacións 
culturais son a 
expresión da fe. 

  X Selecciona obras 
de arte e descubre 
o seu sentido 
relixioso. 
Colabora na 
confección dun 
material creativo 
que permita 
coñecer a estes 
artistas. 

CD, 
CSIEE, 
CCEC. 
 

OD 50% 
PE 50% 
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5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

A normativa educativa derivada da LOMCE define metodoloxía didáctica como: «conxunto de 

estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito 

consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 

obxectivos suscitados.» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro). Neste sentido as 

concrecións metodolóxicas xerais baseámolas nas decisións de carácter xeral sobre metodoloxía 

que se inclúen no Proxecto Educativo de Centro do I.E.S. de Vilalonga e son as seguintes:  

- Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os novos 

contidos a través de actividades de adquisición, repaso e reforzo. 

- Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co obxectivo de 

crear interese e motivación. 

- Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de razoamento e as 

iniciativas persoais. 

- Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. 

- Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención individualizada, 

desenvolvendo as medidas de reforzo, agrupamento e adaptacións curriculares que sexan 

precisas. 

- Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter formativo. 

- Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha iniciativa 

investigadora. 

- Potenciar a lectura e a busca de información e tratamento da información como fonte de 

coñecemento e entretemento. 

- Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a aprendizaxe de 

forma autónoma. 

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo individual e o 

cooperativo. 

- Potenciar a aprendizaxe por proxectos. 

- Facer un uso habitual das TIC. 

- Recalcar o papel facilitador do profesorado. 

Como achega da asignatura de Relixión Católica a esta proposta de concrecións 

metodolóxicas, utilizarase unha metodoloxía centrada na persoa, que respectará os seguintes 

principios: 

- Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza crave na elaboración da planificación, a 

elaboración e implementación de actividades de aula axustadas ao grupo concreto que está 

ensinando, así como á avaliación do proceso. A súa formación e a súa responsabilidade no 
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acompañamiento do proceso de crecemento do estudante resulta, polo tanto, fundamental á 

hora de garantir o éxito do proceso de aprendizaxe. 

- Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respectando o desenvolvemento 

psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada na persoa, permite combinar de xeito 

adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, o manipulativo, 

experiencial e visual cos aspectos conceptuais. 

- Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os estudantes son iguais, 

non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas estratexias. A atención á 

diversidad e o desenvolvemento da inclusión comeza na asunción deste principio 

fundamental. 

- Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes están ao servizo da formación 

humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require que todo tipo de 

aprendizaxes, instrumentais, cognitivos, actitudinais, socio- afectivos, non sexan considerados 

fin en si mesmo senón que estean ao servizo da formación integral do ser humano. 

- Respecto pola curiosidade e inquietudes dos estudantes. Consideración dos intereses e expectativas 

dos estudantes así como dos coñecementos previos, de maneira que se garanta unha 

aprendizaxe significativa. 

- Seguimiento dos criterios de avaliación educativa. Para facilitar o cumprimento destes principios 

metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, global e formativa ao longo do proceso de 

ensino e aprendizaxe; e sumativa ao final do proceso, de maneira que se evalúe o nivel de 

logro alcanzado. A avaliación obxectiva garante unha valoración adecuada da dedicación, 

esforzo e rendemento de todos os estudantes. 

- Desenvolvemento da aprendizaxe en equipo e/ou cooperativo. O estudo e reflexión do cristianismo, 

polo seu intrínseca dimensión comunitaria, é unha materia adecuada para desenvolver o 

traballo en equipo e a aprendizaxe cooperativa. 

- Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos. O ensino da relixión promove a utilización da 

tecnoloxía da información e a comunicación non só dun xeito instrumental, que resulte útil ao 

estudante na procura de información ou na resolución de problemas suscitados na clase, 

senón procurando a súa integración na vida do suxeito e o seu uso ético. As redes sociais ou as 

ferramentas de construción e manipulación de imaxes, por exemplo, son instrumentos que 

permiten novas formas de expresión da cultura e a identidade persoal que hai que aprender a 

dominar. 
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6. Materiais e recursos 

Libros de texto 

Para este curso 2018-2019 o Departamento de Relixión decidíu seguir 

empregando os libros de texto de Relixión Católica do Proxecto Ágora da 

editorial SM, con textos adaptados á lei educativa LOMCE, para cada nivel da 

ESO e Bacharelato. Para elo non se lles pedíu aos alumnos/as que adquirisen os 

libros, pois o Departamento seguirá a usar como referencia os libros mercados 

hai dous anos como fondos para utilizar na clase. En concreto o alumnado terá 

a súa disposición as seguintes unidades: 5 libros en cada un dos catro niveis de 

ESO e 5 para Bacharelato (válido para 1º e 2º Bach.). Os libros de texto veñen 

acompañados dun material de apoio para proferores que inclúe a licenza para 

conectarse aos recursos dixitais  de SMConectados. Esto suporá unha 

ferramenta de traballo importante para a aula.  

Usarase tamén material elaborado pola profesora ou obtido doutras fontes de 

información.  

 

Outros recursos   

 Pizarra da aula. 

 Ordenador con conexión a internet, pantalla e cañón proxector. 

 Posters, murais e gráficos en papel e cartón. 

 Visualización de vídeos, xa sexan documentais ou películas, para utilizalos 

como recurso no tratamento dos temas da programación. 

 Traballo sobre temas transversais co material (carpetas e vídeos) de Manos 

Unidas, Entreculturas e outros de enfoque similar. 

 Utilización de cancións e textos que garden relación coa materia da 

asignatura. 

 Utilización de libros do departamento e da biblioteca do centro para 

consulta, obtención de información, entre os cales será moi frecuente a 

utilización da Biblia. 
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 Utilización de recortes de prensa actuais, que susciten o interese por parte 

dos alumnos e alumnas e pola súa temática garden relación coa materia 

impartida. 

 Utilización de distintos blogs relacionados coa materia de Relixión Católica. 

 Documentos da Igrexa Católica (Encíclicas, Concilio Vaticano II) 

 Xogos e dinámicas grupais. 

 Exposicións en paneis e murais.  

 Recursos lúdico-relixiosos tanto en papel coma na Rede.  

 Presentacións en Power Point e noutros recursos on-line. 
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 
do alumnado. 
7.1 Criterios de avaliación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESO 

 

NOTA 
AVALIACIÓN 
 

ACTITUDE  
E PARTICIPACIÓN. 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA.  
 35% 
Media aritmética  x 0,35 

ACTIVIDADES E 
TAREFAS. 
PRODUCIÓNS DO 
ALUMNADO 
(dixitais ou tradicionais) 
35% 
Media aritmética dos 
traballos realizados x 0,35 

PROBAS 
ESPECÍFICAS.  
PROBAS 
ESCRITAS   
30%  
Media aritmética 
dos traballos 
realizados x 0,3 
 
 

0 a 10 puntos 0 a 3,5 puntos 0 a 3,5 puntos 0 a 3 puntos 

  Trae o material 

 Actitude positiva cara a            
materia 

 Puntualidade na entrega de 
tarefas 

 Autonomía no proceso de 
aprendizaxe 

 Grao de motivación 

 Realización dos 
exercicios do libro e 
doutras fontes. Caderno 
do alumno/alumna 

 Exposicións orais en 
formato dixital ou 
tradicional 

 Exposicións escritas en 
formato dixital ou 
tradicional 

 
 

 Probas escritas 
 

 

Máximo 10 puntos Máximo 3,5 puntos 
 

Máximo 3,5 puntos 
 

Máximo 3 puntos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA-
CHA-
RELA
TO 
 

NOTA 
AVALIACIÓN 
 

ACTITUDE E PARTICIPACIÓN. 
OBSERVACIÓN DIRECTA.  

 50% 
Media aritmética x 0,5 

PROBAS ESPECÍFICAS.  
PROBAS ESCRITAS   

50%  
Media aritmética dos traballos 
realizados x 0,5 

0 a 10 puntos 0 a 5 puntos 0 a 5 puntos 

  Trae o material 

 Actitude positiva cara a materia 

 Puntualidade na entrega de tarefas 

 Autonomía no proceso de aprendizaxe 

 Grao de motivación 

 Realización dos exercicios do libro e doutras 
fontes. 

 Caderno do alumno/alumna 

 Exposicións orais en formato dixital ou 
tradicional. 

 Exposicións escritas en formato dixital ou 
tradicional. 

 Probas escritas 
 

Máximo 10 puntos Máximo 5 puntos 
 

Máximo 5 puntos 
 

 
 
 
 



 47 

 
7.2. Criterios de cualificación para ESO e Bacharelato 

Poderase empregar, adaptada a cada estándar, a seguinte rúbrica xenérica: 

 
CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA NOTA 

MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfai ningún 

criterio de cualificación relevante. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 

que satisfai de modo insuficiente os 

criterios de cualificación relevantes. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo suficiente os 

criterios de cualificación relevantes. 

50% 

B Ben: a actividade foi realizada de modo 

que satisfai de modo notable os criterios 

de cualificación relevantes. 

75% 

MB Moi ben: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo excelente os 

criterios de cualificación relevantes. 

100% 

 

A cualificación de cada avaliación será a suma da cualificación das probas 

formais e da cualificación das actividades diarias recollidas no caderno, en documentos 

separados e en intervencións orais. Por tanto a avaliación sumativa final consistirá 

nunha media poderada entre probas formais e traballo e actitude diarios. 

 

 Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das 

avaliacións parciais, acadando o enteiro superior ou inferior por redondeo en función de 

se se acadan as 5 décimas ou non respectivamente. De modo extraordinario, un alumno 

ou alumna poderá acadar unha cualificación superior á media aritmética correspondente 

cando a súa progresión durante o curso sexa tan intensa que acade un grao de 

aprendizaxe dos estándares moi superior ao realizado nas primeiras avaliacións. 

 

 

 

7.3. Criterios de promoción 

Promocionarán a materia todos aqueles alumos que acaden alomenos un 5 na 

cualificación final ordinaria. 
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Entendemos como procedemento de avaliación extraordinario aquel que se 

aplique unha vez que a avaliación final ordinaria sexa menor a 5. Para eses casos haberá 

unha proba formal ou entrega de traballos no mes de setembro que puntuará sobre 10 

puntos e onde haberá que dar conta do grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe seleccionados polo docente para a elaboración de dita proba formal ou 

entrega de traballos. 

 No caso de suspender a proba final de xuño haberá outra extraordinaria en 

setembro ou, para o caso de 2º de Bacharelato, segundo as informacións da Dirección 

do Instituto, como directiva da Consellería de Educación para este curso,  unha proba 

extraordinaria de xuño que sustitúe ás tradicionais de setembro. En todo caso probas 

ordinarias e extraordinarias terán as mesmas características. 
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8. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 

colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 

seus resultados. 

 

Durante as dúas primeiras semanas de clase adicarase unha ou varias 

sesións a facer actividades de avaliación inicial que sirvan para comprobar en 

que medida o alumnado executa as competencias necesarias para o seguimento 

da programación. Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou 

varios dos seguintes: 

- Observación sistemática. 

- Entrevista oral. 

- Cuestionario. 

- Análise de producións escritas. 

- Proba específica. 

Estes instrumentos versarán sobre os primeiros estándares de 

aprendizaxe a impartir na materia. 

 

 

9. Recuperación de materias pendentes.  

O sistema de recuperación destes alumnos e alumnas basearase na realización 

de exercicios encomendados que se entregarán tras unha reunión co alumnado, 

e/ou nunha proba escrita que se realizará cara ao final do curso e que avaliará 

sobre os estándares de aprendizaxe expostos nesta programación. 
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10. Medidas de atención á diversidade 

A programación de Relixión e Moral Católica enmárcase en relación coas 

medidas de atención á diversidade, no Proxecto Educativo de Centro. Neste 

sentido, o P.E.C. pretende responder á diversidade social, cultural e individual 

dos alumnos e alumnas, atendendo ás súas características particulares.  

Por iso, en primeiro lugar,  é preciso identificar, mediante a avaliación inicial, 

cales son os factores da diversidade do alumnado, tratando, a partir desta 

valoración previa,  de atender axeitadamente ás súas demandas no proceso 

educativo, tendo sempre en conta que a diversidade no alumnado non debe de 

ser entendida coma unha desvantaxe, senón como un elemento enriquecedor do 

proceso educativo.  

A atención á diversidade dentro das aulas nas asignaturas do departamento de 

Relixión, orientarase, fundamentalmente, ao alumnado con dificultades 

especiais de aprendizaxe; asimesmo, e se é o caso intentarase tamén orientar as 

medidas de atención á diversidade ao alumnado procedente doutros países e 

con problemas de adaptación. 

 O tratamento individualizado de cada grupo de alumnado terá en conta os 

factores da súa diversidade, adaptándose os temarios ao nivel de 

comprensividade de cada alumno e alumna, buscando estratexias de 

aprendizaxe que permitan unha educación personalizada aos distintos niveis de 

competencia curricular, identificando as actitudes previas, os intereses e 

motivacións de cada alumno/a e plantexando, en grupo ou 

individualizadamente, cales deben ser os obxectivos competenciais prioritarios 

a desenvolver durante o curso.  

En definitiva, cómpre identificar, mediante a avaliación previa, ou no seu caso 

por medio da lectura dos informes individualizados do ano anterior, cales son 

os alumnos e alumnas que precisan medidas especiais de atención á 

diversidade e plantexar, segundo as súas capacidades, experiencias e ritmos de 

aprendizaxe, cales van ser os obxectivos a conseguir.  

Para iso intentarase facer en cada unidade unha adaptación, con explicacións e 

confección de exercicios, para o alumnado ou grupos que sexan obxecto destas 
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medidas. Estas actividades realizaranse en espacios temporais da clase onde o 

resto do alumnado estea a realizar exercicios ou prácticas. Para conseguir a 

integración destes alumnos e alumnas obxecto das medidas de atención á 

diversidade, realizaranse tamén actividades dirixidas a toda a clase nas que 

estes poidan tomar parte dun xeito activo. Para levar a cabo dita adaptación 

poderase empregar materiais de cursos anteriores e mesmo de educación 

primaria se fose necesario.  

É necesario cumplimentar as seguintes informacións de tipo xeral:  

 Se o alumno ou alumna intenta cumprir as tarefas encomendadas. 

 Se  se esforza e progresa.  

 Se realiza correctamente os traballos. 

 Se comprende o que le.  

Se amosa interese. 

 Se é ordenado .  

 Se respecta as normas de convivencia. 

 Se coopera cos seus compañeiros e compañeiras. 

En relación coa asignatura de Relixión e Moral Católica é preciso realizar unha 

observación continua das posibles dificultades de aprendizaxe no que cómpre 

valorar os seguintes indicadores:  

1 Comprende o feito relixioso. 

2 Distingue vocabulario propio da expresión relixiosa. 

3 É capaz de discriminar entre relixión, maxia, supersitición e idolatría.  

4 Organiza o seu traballo.   

5 Comprende o sentido da mensaxe cristiá. 

6 Recoñece e identifica os principios morais que veñen dados polo 

cristianismo. 
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11. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no 

curso. 

Segundo establece o Decreto 86/2015 no seu artigo 4 (paxs. 25441/2), “A comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

Ademais serán transversais en Relixión e Moral Católica: 

 Educación para a paz e a solidariedade 

- Educación moral e cívica. 

- Educación non sexista.  

- Educación no respecto á diferencia. 

- Educación ambiental e educación do consumidor. 

- Educación na tolerancia e respecto aos dereitos humanos. 

Como tema transversal propio desta asignatura, en todos os cursos está presente a 

cuestión polo sentido da vida e a dimensión trascendente do ser humano como 

resposta a esta cuestión. A asignatura de relixión e moral católica pretende dar 

unha oferta de sentido da vida, achegar unha reflexión sobre as preguntas 

fundamentais do ser humano á luz dos valores do Evanxeo, englobados no valor 

máis absoluto, o do amor.   
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12. Avaliación da práctica docente e o proceso de ensino. 
 
12.1 Indicadores de logro para avaliar a práctica docente 

Avaliación 1 2 3 4 

1 
ANTES DE COMEZAR CUNHA UNIDADE, UN TEMA OU UN PROXECTO EXPLICOLLE AOS 

ALUMNOS E ALUMNAS EN BASE A QUE AVALIAREI. 
    

2 EMPREGO DIFERENTES TIPOS DE PROBAS:     

 - Exames escritos.     

 - Exames orais.     

 - Traballo individual.     

 - Traballo en equipo.     

 
3 

UNHA VEZ REMATADA A UNIDADE OU O PROXECTO DIDÁCTICO, AVALÍO A IDONEI- 

DADE DOS RECURSOS E DAS ACTIVIDADES EMPREGADAS NO PROCESO DE 

APRENDIZAXE. 

    

 - No     

 - De xeito individual.     

 - En grupo (seminario, ciclo, etc.).     

 - Cos alumnos/as.     

 
4 

ENTRE AVALIACIÓNS, PROGRAMO UN OU VARIOS PLANS DE RECUPERACIÓN 

DEPENDENDO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR ALUMNOS E ALUMNAS. 

    

5 EXPLICOLLE  A CADA ALUMNO E ALUMNA CALES SON AS SÚAS AREAS DE MELLORA .     
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Actividades na aula 1 2 3 4 

1 OS ALUMNOS E ALUMNAS TRABALLAN DO SEGUINTE XEITO NAS MIÑAS CLASES:     

 - Individualmente.     

- En parellas.     

- En grupos reducidos.     

- En grupos grandes.     

2 OS EXERCICIOS QUE PROPOÑO SON DO SEGUINTE TIPO:     

 - Pechados, dirixidos, do libro, etc.     

 - Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.     

 - Facilitan o traballo cooperativo.     

3 NA METODOLOXÍA QUE APLICO:     

 - Emprego ferramentas TIC.     

 - Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma.     

  
- Baséome nas explicacións teóricas e no libro. 

    

4 COMO PASO LAS HORAS LECTIVAS (PROMEDIO):     

 - Conseguindo silencio.     

 - Impartindo teoría e explicacións.     

 - Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo 

prácticas, etc. 

    

 - Observando     

 - Corrixindo aos alumnos e alumnas de xeito individual.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Diversidade 1 2 3 4 

1 QUE FAGO PARA COÑECER A COMPOSICIÓN DA CLASE?     

 -Pasar una proba ao comezo do curso escolar.     

-Ler os informes anteriores.     

-Ver os resultados da avaliación.     

-Dáma o Xefe de Estudos.     

-Dánma nas reuniones de grupo.     

2 
TEÑO EN CONTA A DIVERSIDADE Á HORA DE ORGANIZAR A CLASE, DE CREAR OS 

GRUPOS, ETC. 
    

3  A PROGRAMACIÓN TEN EN CONTA A DIVERSIDADE.     

4 DOULLE A CADA ALUMNO E ALUMNA A EXPLICACIÓN QUE PRECISA.     

 -En gran grupo.     

-No pequeño grupo.     

-Individualmente.     

5 PLANTEXO EXERCICIOS DE DIFERENTE NIVEL EN CADA UNIDADE E CADA EXAME.     

 
6 

 
TEÑO EN CONTA AOS ALUMNOS E ALUMNAS QUE SE AFASTAN DA MEDIA DOS 

RESULTADOS (TANTO POR ARRIBA COMO POR ABAIXO). 

    

 

 

12.2. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 
alumnado. 

        

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado. 

        

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE. 

        

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE. 

        

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 
do grupo. 
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13. Actividades extraescolares e complementarias 

13.1.  Viaxes didácticas 

Este Departamento propón que todo o alumnado matriculado en Relixión 

participe nunha viaxe didáctica. Para acadar este obxectivo, dado o número 

de alumnos e alumnas, a distribución terá que realizarse en dúas quendas: 

 Unha viaxe con alumnado de 1º, 2º e 3º de E.S.O. , no transcurso 

dunha mañá e unha tarde. A data prevista para a súa realización é o 

segundo trimestre, sen descartar que se poida realizar no terceiro 

trimestre. 

 Unha viaxe con 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato no transcurso 

dunha mañá e unha tarde. A data prevista esstá por definir. 

Probablemente sexa no 2º trimestre, aínda que non descartamos 

calquera dos outros dous.  

Esta distribución de grupos dependerá das posibilidades loxísticas 

condicionadas ao elevado número de alumnos e alumnas matriculados 

na materia e a posible participación na actividade.  

 

Aínda queda por definir en concreto o tipo de actividade a realizar nestas 

viaxes. Estas actividades están orientadas ao alumnado matriculado en 

Relixión Católica e sempre estarán relacionadas co currículo da asignatura, 

podendo darse as seguintes posibilidades:  

 Visita a exposicións sobre temas relacionados coa  relixión, a cultura 

relixiosa ou temas transversais. 

 Visita a monumentos con significado relixioso.  

 Visitas a comunidades relixiosas contemplativas, co obxecto de 

coñecer a súa forma de vida e a arte e historia dos mosteiros nos que 

viven.  

 Roteiros solidarios. Plantexo tamén a posibilidade de facer unha 

viaxe onde o alumnado poida ter contacto directo con diversos 

puntos de traballo solidario: comedor social, tendas de comercio 

xusto, albergues de transeúntes, centros de acollida a inmigrantes...  
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13.2. Actividades coa fundación Entreculturas.  

O I.E.S de Vilalonga asinou o 19 de abril de 2018 un compromiso de 

colaboración coa Fundación Entreculturas. Con esta organización a 

profesora Ana Mª González García do Departamento de Relixión estivo a 

desenvolver un traballo de coordinación cun grupo de alumnado 

voluntario integrado na Rede Solidaria da Mocidade de Entreculturas 

creado no instituto, durante o curso 2017-18.  

Neste curso 2018-19 retomamos o compromiso de traballo conxunto do IES 

con Entreculturas.   

A rede solidaria de mozos e mozas é un programa de participación xuvenil 

dirixido a adolescentes de entre 12 e 18 anos que de maneira voluntaria, 

levan a cabo accións solidarias experimentando que o cambio social é 

posible e adquirindo capacidades básicas para o exercicio dunha cidadanía 

global.  

O obxectivo desta Rede é constituír un espazo de encontro e reflexión coa 

fin de sensibilizar e informar dos problemas e desigualdades entre os países 

do Norte e do Sur. Promoven o traballo grupal propoñendo e organizando 

actividades solidarias ao longo do curso no centro e no seu entorno máis 

próximo. A idea xurde da ONG Entreculturas, esta organiza moitas das 

actividades nas que participamos e nos proporcionan moitos recursos e 

espazos de diálogo e aprendizaxe para os rapaces e rapazas, incluso 

financian moitas das actividades nas que participamos: actividades, talleres, 

encontros con grupos doutros centros tanto a nivel local, autonómico como 

nacional.  

Entreculturas é unha ONG para a educación e desenvolvemento dos pobos, 

que dende hai mais de 50 anos defende o dereito a unha educación de 

calidade e transformadora tanto nas zonas mais empobrecidas de África, 

América e Asia, como en España. Promove a educación como medio de 

cambio social e diálogo entre as diferentes culturas. 
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Participan nesta Rede en Galicia ademais do noso, centros de Ferrol, 

Monfero, A Coruña, Noia, Santiago de Compostela, Boiro e Vigo. E tamén 

no resto de España en: Andalucía, Valencia, Madrid, Asturias, 

Extremadura, Murcia... 

 

As actividades programadas para este curso serán as seguintes:  

- Participación en Novembro na Asemblea de comezo de curso  

- Colaboración con diferentes asociacións e ONGs , organizando campañas 
no instituto 

- En Abril “Campaña Mundial Pola Educación” 

- Encontros ao longo do curso con outros institutos de Galicia . 

- Encontro anual en Madrid no mes de febreiro 

- Obradoiros de formación relacionados ca solidariedade, xustiza, coidado 
do medio ambente...  

Programaranse actividades de Aprendizaxe e Servicio Solidario que se irán 
definindo e cuxas datas se irán concretando ao longo do curso.    
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13.3. Outras actividades extraescolares posibles 

Non se descarta a posibilidade de asistir a actividades ou saídas didácticas 

que vaian xurdindo e coas que non contamos ao inicio do curso. 

 

 Viaxe didáctica de máis dun día de duración 

Atendendo á solicitude do alumnos e alumnas da asignatura de Relixión, 

que se amosan interesados e ilusionados por realizar unha viaxe didáctica 

con carácter convivencial, de fin de semana, a lugares xa visitados en cursos 

anteriores, este Departamento quere deixar aberta a posibilidade de 

organizar unha viaxe didáctica destas características sen descartar a 

posibilidade viaxar a lugares novos para eles. Isto podería concretarse, por 

exemplo, coa realización dun pequeno tramo do Camiño de Santiago do 

Norte, facendo noite na zona de Mesía (A Coruña), visitada anteriormente.  

 

 Intercambios 

Plantexamos a posibilidade de facer saídas conxuntas co alumnado de 

Relixión doutros institutos. Plantexarase coma unha saída conxunta de 

ámbolos dous institutos, na cal os alumnos e alumnas convivirán e visitarán 

lugares de intese histórico, artístico, natural, cultural e relixioso.  

 

13.4. Outras actividades dentro da aula. 

Este seminario ten previsto realizar ademais distintos tipos de actividades 

dentro da aula: 

 Organización de charlas-coloquio sobre voluntariado, dentro do 

ámbito da clase. Para elo invitarase a participar a distintas persoas 

comprometidas no mundo do voluntariado e da acción social, sempre 

dándolle a estas actividades un enfoque cristián. Deixo aberta a 

posibilidade de que este tipo de  actividades teñan unha proxección 

máis alá da aula en forma de pequeno compromiso, de cara a 

establecer unha colaboración con algunha ONG. 
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 Organización de charlas-coloquio de temática teolóxica, tratando 

temas como o diálogo fe-ciencia, diálogo crentes-non crentes e a 

presenza da relixión na cultura.   

 Visitar ou montar exposicións no instituto sobre temática solidaria de 

organizacións non gubernamentais ligadas ou non á Igrexa Católica, 

ou sobre temática de cultura relixiosa. 

 Tamén, se é posible, proporemos a realización dun concerto didáctico, con 

músicos que pola súa traxectoria persoal ou a súa orixe, estean preto de 

realidades de solidariedade e multiculturalidade. 
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14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 
procesos de mellora. 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo. 

        

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas 
/ proxectos. 

        

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas. 

        

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas 
ou proxectos. 

        

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para 
ESO e bach.]. 

        

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
proba. 

        

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

        

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 
traballos, etc. 

        

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 
avaliación. 

        

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e 
bacharelato]. 

        

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para 
ESO e bach]. 

        

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. 
[Só para ESO e bacharelato] 

        

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. 
[Só para ESO e bacharelato] 

        

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares. 

        

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas. 

        

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos. 

        

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de 
promoción. 

        

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 


