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IES XOÁN MONTES/IES MURALLA ROMANA 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN CATÓLICA 

ALUMNADO: 

CURSO alumnadp en 2º e 3º da Eso coa materia pendente de 1º da 

Eso 

MATERIA PENDENTE DE 1º DA ESO único curso onde este ano ten o 

departamento alumnao pendente 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE CURSOS ANTERIORES 

AXUSTADO Á LEXISLACIÓN VIXENTE E AO PUBLICADO NA PROGRAMACIÓN DO 

DEPARTAMENTO para o curso 2021-2022 

 

IX. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes Programa de recuperación:  

a. Da propia materia durante o curso Para aqueles alumn@s que durante o curso 

non acadaran unha cualificación de cinco puntos, facilitaránselles 

procedementos de recuparación das avaliacións parciais, ben por medio de 

probas obxectivas ou de probas para avaliar coñecementos, segundo sexa o caso.  

b. De materias pendentes doutros cursos As medidas e os programas de 

recuperación serán as que estipule a lexislación vixente. En todo caso 

facilitaranse plans de traballo individualizados para facilitar que o alumno/a 

acade os obxectivos e mínimos esixibles. 

  cfr. programación do departamento 

X. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia  

1º ESO ESTÁNDARES/CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE APRENDIZAXE MÍNIMOS  

Que o alumno identifique ao cristianismo entre as demais relixións.  

Que o alumno recoñeza de entre unha lista de persoaxes os que 

pertencen ao Antigo e ao Novo Testamento.  

Que o alumno sintetice dun xeito sinxelo a figura de Xesús de Nazaret.  

Que o alumno formule nunha táboa as diferenzas e semellanzas dos 

evanxeos sinópticos.  

Que o alumnos exprese correctamente o nome das parroquias e diocese 

nas que celebrou os sacramentos da iniciación cristiá.  

 cfr programación do departamento 
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   PLANIFICACIÓN EN CONCRETO 

 

a) Identificación da alumna ou do alumno. 

b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen 

superar. 

COPMPRENDER OS EIXOS VERTEBRADORES DOS MÍNMIS E BABER EXPRESALOS 

 c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios 

de avaliación. (Ver mínimos arriba) 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu 

desenvolvemento. (Abaixo) 

 e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. (Abaixo) 

f) Tarefas para realizar, coa debida temporización. (Abaixo) 

g) Seguimento e avaliación. (Trimestralmente coincidindo coas 

avaliacións) 

h) Acreditación da información á familia.  

 CVE-DOG: 6v1ttr77-nds1-kja8-5wi8-n3tx0khfjcx0 DOG Núm. 206 Martes, 26 de outubro 

de 2021 Páx. 52310 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-

oficial-galicia 4. 

 cfr ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

A familia será informada por abalar, persoa titora ou outro 

medio ao efecto onde atopar esta documentación que é anexa á 

programación do curso 2021-2022... podendo ser : web, aulas 

virtuais varias, formato papel, etc 

 

 METODOLOXÍA E TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

Cada avaliación haberá  terefas concretas, a saber: 

1º avaliación 

-Resumos. O CRISTIANISMO E AS DEMÁIS RELIXIÓNS 

2º avaliación 

.Traballos de aplicación e síntese, ABRAHAM, MOISES, XESUS, 

FIGURAS DA BIBLIA 

-Textos escritos. REDACCIÓN SOBRE XESÚS DE NAZARET 
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3º avaliación 

-Investigacións. QUE SON OS EVANXEOS SINÓPTICOS?  

-Simulacións e dramatizacións  AS PARROUIAS DA MIÑA CONTORNA, 

MAPA NOMEADO. 

 

MATERIAIS/RECURSOS 

TEMA 1 TEMA DE ENLACE,  documentos da AULA VIRTUAL E CLASSROOM E 

DEMAIS DOCUMENTOS EN USO 

CATECISMO DA IGREXA CATÓLICA (VATICAN.VA) 

DOCUMENTOS DO CONCILIO VATICANO II (VATICAN.VA) 

ENCÍCLICAS DOS PAPAS (VATICAN.VA) 

diocesedelugo.org 

NOTA: 

SEGUNDO A NORMATIVA VIXENTE PODERÍA DARSE O CASO DA CELABRACIÓN 

DUNHA PROBA-EXAME COMPLEXIVO-FINAL NO MES DE MAIO SEGUNDO 

CALENDARIO QUE ESTABLEZA O CENTRO. 

 

 

  


