
RESUMO DA PROGRAMACIÓN PARA 
A PÁXINA WEB DO CENTRO

DEPARTAMENTO: RELIXIÓN CATÓLICA

1 CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

PRIMEIRO ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE:

Unidade 1: Busco sinais que me falen de Deus
-Que preguntas nos facemos ao observar a realidade?
-Buscamos un xardineiro moi coidadoso
-Deus crea o mundo por amor
-Valoramos as distintas respostas
-Seguimos buscando sinais

Unidade 2: Deus guía ao seu pobo
-Como intervén Deus na historia do pobo de Israel?
-O plan de Deus para a humanidade
-Os patriarcas inician o camiño da fe en Deus
-O pobo de Israel descobre a Deus na súa historia

Unidade 3: Deus é a esperanza
-Como manterse fiel á Alianza?
-Os profetas falan no nome de Deus
-Deus maniféstase a todas as persoas
-Os crentes comunícanse con Deus

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidade 4: Xesús é un home e é o Fillo de Deus
-Xesús anuncia un Reino de felicidade
-Xesús fai o beneficio
-Xesús ofrécese por todos
-Deus resucita a Xesús a unha vida nova

Unidade 5: Os Evanxeos móstrannos a Xesús
-Como se escribiu a Biblia?
-Os primeiros cristiáns redactaron os Evanxeos
-Trazos de Xesús nos Evanxeos
-Que máis sabemos sobre Xesús?
-Unha mirada artística sobre Xesús
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TERCEIRO TRIMESTRE:

Unidade 6: Xesús está presente na Igrexa
-A Igrexa, presenza de Cristo na historia
-Os cristiáns, membros da Igrexa
-A Igrexa anunciar
-A Igrexa da testemuño
-A Igrexa celebra

Unidade 7: O Espírito impulsa aos cristiáns
-De onde ven a forza dos cristiáns?
-O Espírito faise presente nos sacramentos
-A celebración dos sacramentos

SEGUNDO ESO

Os contidos de 1º ESO non dados específicamente no curso pasado: as Unidades 6 e 7 de 
1º ESO (arriba sinaladas), quedarań subsumidos ao longo de todo este curso actual, polo 
que non será necesario facer fincapé expreso neses temas en concreto.

PRIMEIRO TRIMESTRE:

Unidade 1: A persoa é criatura de Deus
-A orixe do ser humano
-A persoa é un ser libre e intelixente
-Todos temos os mesmos dereitos

Unidade 2: Somos artífices da Creación
-Colaboradores de Deus na Creación
-Coidando a "casa común".

 
Unidade 3: A fe axúdanos a coñecer os plans de Deus

-Deus revélase ao ser humano
-Que plan ten Deus para nós?
-As persoas responden a Deus co amor

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidade 4: Deus fálanos na Biblia
-A Biblia é un libro moi especial
-A Biblia é palabra de Deus en linguaxe humana
-A Biblia é moito máis que palabras

Unidade 5: Xesús é a imaxe do amor do Pai
-Deus revélase en Xesús
-A persoa, imaxe de Deus amor
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TERCEIRO TRIMESTRE:

Unidade 6: No Credo atopamos as razóns da nosa fe
-O Credo é un símbolo que irmanda aos irmáns
-O Credo resume a fe cristiá

Unidade 7: A Igrexa de Xesús non coñece fronteiras
-Do pequeno nace algo grande
-No nome de Xesús
-De Palestina aos confíns da terra
-Unha Igrexa universal

TERCEIRO ESO

Os contidos de 2º ESO non dados específicamente no curso pasado: as Unidades 6 e 7 de 
2º ESO (arriba sinaladas), quedarań subsumidos ao longo de todo este curso actual, polo
que non será necesario facer fincapé expreso neses temas en concreto.

PRIMEIRO TRIMESTRE:

Unidade 1: Facémonos preguntas
-O ser humano busca a felicidade
-O encontro con Deus lévanos á plenitude
-O ser humano sitúase ante o sufrimento

Unidade 2: As relixións ofrecen respostas
-As grandes relixións ofrecen as súas propostas
-Xorden outras propostas
-A propostas cristiá é esperanzadora

Unidade 3: As persoas son libres de colaborar con Deus
-Que ocorre cando se prescinde de Deus?
-O pecado é unha ruptura con Deus e cos demais
-Estamos chamados a colaborar con Deus

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidade 4: O encontro con Xesús transforma
-As persoas poden cambiar?
-Zaqueo cea con Xesús e deixa de ser estafador
-Nicodemo sae ao encontro de Xesús
-Xesús resucitado sorprende a María Madalena
-Paulo de Tarso escoita a Xesús e cambia de actitude

Unidade 5: A Igrexa é un lugar de encontro
-Como atoparse con Xesús hoxe?
-O encontro na Igrexa
-O encontro con Xesús na vida cristiá
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TERCEIRO TRIMESTRE:

Unidade 6: Os cristiáns comprométense
-Como afrontan os retos os cristiáns?
-Os cristiáns traballan por un mundo mellor
-A opción preferente polos pobres

Unidade 7: A fe impregna a nosa cultura
-Como se relacionan o cristianismo e os valores sociais?
-O cristianismo deixou pegada na arte
-A fe cristiá segue presente na cultura actual

CUARTO ESO

Os contidos de 3º ESO non dados específicamente no curso pasado: as Unidades 6 e 7 de 
3º ESO (arriba sinaladas), quedarań subsumidos ao longo de todo este curso actual, polo 
que non será necesario facer fincapé expreso neses temas en concreto.

PRIMEIRO TRIMESTRE:

Unidade 1: As relixións son propostas de sentido
-A nosa vida está chea de interrogantes
-As relixións como camiño cara o sentido
-Cal é a proposta das relixións monoteístas?

Unidade 2: Deus dáse a coñecer na Historia
-A comunicación de Deus nas relixións
-Un Deus que se comunica
-Xesús é a revelación definitiva de Deus

Unidade 3: Deus é siempre fiel coas persoas
-O Deus da Alianza
-Como é a fidelidade de Deus?
-A fidelidade é vivir no amor

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidade 4: Xesús é o servidor deDeus
-A esperanza mesiánica
-"Atopamos ao Mesías"

Unidade 5: Xesús chama a colaborar na súa misión
-A misión de Xesús
-Seguidores de Xesús
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TERCEIRO TRIMESTRE:

Unidade 6: Ser cristián é vivir en plenitude
-A persoa, un ser en construción
-Unha nova maneira de vivir
-É importante amar ben

Unidade 7: A Igrexa constrúe a civilización do amor 
-Xesús: a autoridade como servizo 
-Servizo e autoridade na Igrexa 
-Os cristiáns constrúen a civilización do amor 

BACHARELATO

PRIMEIRO BACHARELATO

Os contidos de 4º ESO non dados específicamente no curso pasado: as Unidades 6 e 7 de 
4º ESO (arriba sinaladas), quedarań subsumidos ao longo de todo este curso actual, polo 
que non será necesario facer fincapé expreso neses temas en concreto.

PRIMEIRO TRIMESTRE:

Unidade 1: A dimensión relixiosa
-Preguntas e respostas universais
-A experiencia relixiosa é persoal
-Expresións da experiencia relixiosa

Unidade 2: A persoa, un misterio
-Que é o ser humano?
-A persoa como imaxe de Deus
-As persoas relixiosas e o sentido da existencia
-O sentido da vida para as persoas non relixiosas
-Fe e dignidade humana

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidade 3: Fe, razón e ciencia
-O coñecemento da realidade e da verdade
-A fe en diálogo coa ciencias
-A razonabilidade da fe
-Capaces e libres para coñecer a fe
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Unidade 4: Vivir como cristiáns
-A ética cristiá
-Outras posturas éticas

TERCEIRO TRIMESTRE:

Unidade 5: Construindo un mundo novo
-A Doutrina Social da Igrexa
-O compromiso cristiá
-A construción da paz

Unidade 6: A fe en diálogo coa cultura
-A cultura e a fe
-Os valores cristiáns
-O pluralismo relixioso

SEGUNDO BACHARELATO

Os contidos de 1º Bacharelato non dados específicamente no curso pasado: as Unidades 4,
5 e 6 de 1º Bacharelato (arriba sinaladas), quedarań subsumidos ao longo de todo este 
curso actual, polo que non será necesario facer fincapé expreso neses temas en concreto.

PRIMEIRO TRIMESTRE:

Unidade 7: O cristián, persoa solidaria
-A solidariedade
-O voluntariado cristián
-Os cristiáns na sociedade

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidade 8: A Doutrina Social da Igrexa
-Principios e fundamentos da Doutrina Social da Igrexa
-Principais documentos da Doutrina Social de Igrexa
-O mundo do traballo e a actividade económica

Unidade 9: A ética e o cristián
-A fe cristiá e a ética
-A conexión entre ética pública e ética privada
-Resposta cristiá a algunhas cuestións morais

TERCEIRO TRIMESTRE:

Unidade 10: A construción da paz e a civilización do amor
-A construción da paz
-A civilización do amor e o compromiso social dos cristiáns
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2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Criterios para determinar as cualificacións trimestrais.

As cualificacións de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo 
alumnos nos seguintes apartados, e coa seguinte ponderación:

Apartados Instrumentos de avaliación Observacións Ponderación 

A Probas escritas (exames)
Calificados de 0 a 10 (en tramos de

medio punto). A nota aquí será a
media das distintas probas

70,00%

B
Exercicios varios e caderno de

clase ou libreta

Todo tipo de exercicios feitos polo
alumno, tanto entregados como na
libreta ou caderno. Calificados de 0

a 10 (en tramos de medio punto)

20,00%

C
Caderno do profesor

(observación e rexistro de
rendemento e incidencias)

Calificados de 0 a 10 puntos
atendendo a: puntualidade,

atención, participación, rendemento
e comportamento

10,00%

3 ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE 
CONFINAMENTO

Ao mesmo tempo que se vai desenvolvendo de xeito presencial a actividade na aula, irase subindo á
aula virtual do centro os diferentes contidos e actividades propostas na actividade diaria presencial.
É dicir, o que se imparta de forma presencial na aula estará subido á aula virtual. Entendemos que
deste  xeito,  calqueira  contratempo  do  alumnado  (ou  do  profesor)  que  lle  impida  a  asistencia
presencial ás clases non será obstáculo para que poida seguir o desenvolvemento da materia, xa que
o poderá facer a través da aula virtual, co mesmo ritmo dos demais alumnos e compañeiros. Tamén,
caso de que fora o profesor o ausente e na medida en que poidera facelo, iríase subindo á aula
virtual os contidos e actividades pertinentes.

Así mesmo, e para reforzar aínda máis a relación profesor-alumno, no caso de que o alumno non
poidera asistir de forma presencial ás clases e tivera que recurrir á vía telemática na aula virtual, os
pais estarían informados das medidas propostas na materia a través do sistema abalar.

Finalmente,  tamén  se  utilizaría  o  correo  electrónico  para  a  consulta,  aclaración  e  información
constante entre o profesor e as familias e alumnos.

Entendemos que con estas tres medidas (Aula Virtual, Abalar e correo electrónico) a comunicación
profesor – alumnado – pais sería constante e eficiente.

En Negreira, a 28 de outubro de 2020.
Juan José Capeáns Pazos – Departamento de Relixioń Católica.
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