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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

1º ESO

Coñecer o que é a moral católica do medio ambiente.

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

1º ESO

Comprender os dous relatos bíblicos sobre «A Creación de Deus» e as súas principais ensinanzas morais 
e relixiosas.



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

1º ESO

Coñecer o misterio de Xesús Cristo, verdadeiro home e verdadeiro Deus.

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

2º ESO

Coñecer o fundamento da dignidade da persoa.

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

2º ESO

Coñecer os valores da fe cristiá.

Coñece e valora a resposta da fe o Deus que se revela.

2º ESO

Comprender a orixinalidade do Deus cristián.

Coñece e describe as características do Deus cristián.

3º ESO

Coñecer como Xesucristo revela a Deus como Trinidade.

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

3º ESO

Redactar quen forma a Igrexa católica e cal é organización actual.

Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo introduciu na forma de entender 
o mundo.

3º ESO

Resumir que o ser humano en todas as súas dimensións é un ser relixioso.

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

4º ESO

Coñecer as distintas relixións: busca do sentido da vida. 

Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás preguntas do sentido da 
vida.

4º ESO



Comprender as características da moral católica da vida pública.

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

4º ESO

Saber cales son os compromisos para actualizar a misión de Xesús.

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

1º BACH

Elaborar un recorrido histórico das relacións entre a ciencia e a fe.

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

1º BACH

Comprender o fundamento da dignidade humana.

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

1º BACH

Coñecer a orixe e evolución da doutrina social da Igrexa.

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

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación directa.

Rúbricas de avaliación.

Intercambios orais.

Exercicios prácticos e probas escritas.

Instrumentos: 

Rexistro anecdótico e diario de clase.

Indicadores/rúbricas de desempeño.

Entrevistas e cuestionarios orais. Presenciais e telemáticas.

Cadernos de actividades.

Portafolio de tarefas desempeñadas.



Controis e exames.

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

A calificación final virá dada polos resultados e desenvolvemento do 1º e segundo trimestre, servindo o 3º
trimestre como repaso e ampliación do xa traballado e intentar mitigar o impacto do COVID-19 no 
desenvolvemento académido do alumnado e tendo en conta a natureza continua da avaliación.

A calificación atenderase ao seguinte criterio, sempre que se acaden os mínimos esixibles traballados en 
modo presencial:

50% da calificación corresponderá á consecución dos estándares de aprendizaxe rexistrados no traballo 
diario: diario de aula, anecdotario, portafolio...

20% da calificación corresponderá a: comportamento, actitude, interese e participación.

30% da calificación corresponderá á consecución dos estándares de aprendizaxe rexitrados en probas 
escritas individuais: controis e exames escritos ou orais, exposcicións orais...

Para a promoción atenderase a 2 factores clave:

Acadar un mínimo de desenvolvemento dun 90% nos estándares imprescindibles xa traballados de modo 
presencial.

Ser considerado polo equipo docente como “apto” para desenvolverse cun mínimo de solvencia no curso 
de nivel superior.

Deste xeito pode acadar ata 2 puntos a subirlle na nota global polas tarefas do 3º trimestre.

Proba extraordinaria de setembro 

En setembro, se pode haber probas presenciais, realizarase unha proba escrita dos contidos do 1º e 2º 
trimestre.

E, de non poder facer unha proba presencial, terán que entregar un traballo tamén relacionado cos 
contidos do 1º e 2º trimenstre.

Alumnado de materia pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente doutros cursos neste Departamento e, polo tanto, non é necesaria
esta avaliación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 



Actividades 

Explicacións por videoconferencia.

Exercicios de repaso e reforzo.

Prácticas orais: resolución de problemas.

Exercicios de lectura e comprensión lectora.

Traballos de investigación.

Producción de textos.

Metodoloxía 

(alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade, variable dependendo do traballado:

Videoconferencias periódicas. Para manter o contacto, explicar e resolver dúbidas.

Metodoloxía de aula invertida a través das videoconferencias.

Metodoloxía de aprendizaxe baseado en coñecmento a través das videoconferencias.

Traballo por Proxectos.

Aprendizaxe clásico.

Alumnado sen conectividade:

Aprendizaxe clásico, versionado para a distancia. 

Contacto telefónico.

Materiais e recursos 

Libro de texto.

Fichas imprimibles.

Correo electrónico.

Páxina web do centro e recursos dixitais: Abalar, Classroom.

Videoconferencia.
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

Alumnado: correo electrónico, Classroom, teléfono e páxina web do centro.

Familias: abalar, páxina web do centro e teléfono. 

Publicidade 

Na páxina web do centro e a disposición de calquera que a necesite.
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