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XUNQUEIRA II 

Criterios sobre cualificación e promoción do alumnado 

Os criterios de avaliación propostos pola Comisión Episcopal de Enseñanza desenvólvense nos estándares 

de aprendizaxe de xeito que o alumnado aprobará esta materia cando obteña o grao mínimo segundo as rúbricas 

do apartado correspondente da programación onde se expresan os perfís das competencias clave. Pode observarse 

nesas rúbricas a diferente puntuación que entre cero e dez adquire o alumno segundo a graduación da rúbrica. 

Para 2º ESO vense todas as rúbricas das páxinas 9 á 14 desta programación didáctica.  

O grao mínimo para que o alumno aprobe é: 

Coñece e explica con axuda, e seguindo unhas pautas concretas, a   dignidade do ser humano en relación 
aos outros seres vivos no ámbito escolar. 

Expresa, guiándolle,   as  características das primeiras comunidades cristiáns  pero non sabe localizalas 
nun mapa nin describir a súa orixe. 

Redacta,  palabra  a palabra, reflexionando,  as verdades de fe contidas no Credo e  non sabe explicar o seu 
significado. 

Coñece e describe por escrito, despois de ler pasaxes da Biblia, as características do Deus cristián. 

Coñece e xustifica por escrito, con indicacións, a existencia nos Libros Sagrados do autor divino e humano. 

Recoñece, describe e  acepta que a persoa humana necesita do outro para acadar a súa identidade a 
semellanza de Deus, so no ámbito escolar. 

Reconstrúe con axuda, o itinerario das viaxes de S. Paulo,  sabe explicar, guiándolle, a difusión de 
Cristianismo no mundo pagán. 

Atopa, con  axuda  de modo oral, personaxes significativos do pobo de Israel e pode identificar e analizar 
as súas respostas de fe. 

Distingue e debate a orixe do ser humano, de forma respectuosa e xustificada, dándolle pautas para facelo. 

Le de xeito impreciso os relatos mitolóxicos e  atopa, por el mesmo, algún rasgo das divinidades das relixións 
politeístas. 

Logra, con pequenas orientacións, identificar, clasificar e comparar as características do Deus cristián. 

Le, localiza e esquematiza os criterios recollidos na Dei Verbum, en torno a interpretación da Biblia,  e  sabe 
valoralos como necesarios pero  dándolle unha guía para facelo. 

Distingue autor divino e humano, é capaz de sinalar en textos bíblicos a presencia dun Deus que se 
comunica, pode xustificar no grupo esa selección de textos, dándolle unhas pautas, para facer isto último. 

 

 

Para 4º ESO vense todas as rúbricas das páxinas 18 á 23 desta programación didáctica.  

O grao mínimo para que o alumno aprobe é: 

Coñece e explica con axuda, e seguindo unhas pautas concretas,  a chamada de Xesús nalgúns textos 
evanxélicos e na observación de obras de arte propias do ámbito escolar. 
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Expresa, guiándolle,  as  semellanzas  e diferenzas entre xuízos a partir de testemuñas que exemplifiquen 
unha forma de usar a razón e a liberdade e de expresar a afectividade coa lectura de textos significativos da Biblia, 
a escoita de cancións e visionado dalgún fragmento de películas. 

Expresa con axuda tres acontecementos da historia nos que a Igrexa defendeu a verdade do ser humano. 

Redacta,  o  máis relevante e significativo utilizando un vocabulario sinxelo,  no seu propio blog, os rasgos 
principais (ensinanza, comportamento e culto) nas relixións monoteístas  axudándose de materiais audiovisuais e 
webs. 

Describe por escrito de forma básica, pero clara  pautas as respostas das diferentes relixións ás preguntas 
de sentido. 

Escribe correctamente sobre persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en grupo por que 
continúan a misión de Xesús.  

Comprende e describe con axuda, aínda que sen detalles,  que a Revelación é a plenitude da experiencia 
relixiosa. 

Compara expresando de maneira sinxela  os rasgos do Mesías sufrinte e  o Mesías político.     

Elabora de maneira sinxela, de modo oral,  as principais diferenzas entre a Revelación de Deus e as relixións. 

Relaciona e lee seguindo pautas guiadas e de forma simple  de maneira comprensiva un evanxeo, 
identificando e describindo a misión salvífica de Xesús. 

Recoñece, con guías, a partir da lectura, persoas que son autoridade na súa vida e explica como recoñece 
nelas a verdade. 

Distingue e xulga o que lee e debate sobre as iniciativas eclesiais do seu entorno que colaboran na 
construción da civilización do amor. 

Analiza situacións elixindo a estratexia máis axeitada,   para buscar o ben ante as eleccións que se lle 
ofrecen, con axuda de textos. 

Aporta, usando pautas guiadas,  o hábito de reflexionar buscando o ben ante as eleccións que se lle ofrecen,    
con  argumentos escasos pero axeitados. 

Asume as súas responsabilidades negociando co grupo os prazos e obrigas dos traballos colectivos  
apoiándose nas distintas formas de presenza de Xesucristo que identifica no grupo. 

Acepta a diversidade de opinións xerando un ambiente de relación cómoda por mor do que analiza  de 
Xesús nos sacramentos. 

Promove a colaboración do grupo co cumprimento das normas  sobre os conflitos na aula  pois coñece e 
respecta as iniciativas eclesiais que colaboran na construción da civilización do amor. 

 

 

Polo tanto, se un alumno acada unha cualificación igual ou superior a cinco (segundo as rúbricas 

sinaladas) terá aprobada a materia. No caso contrario, deberá recuperala do xeito seguinte: 

 Se suspende a primeira avaliación deberá presentar as súas producións na segunda avaliación. Se a autoría 

do alumno está garantida e, se acada os estándares de aprendizaxe, a súa cualificación será a sinalada nas 

rúbricas. 
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 Se suspende a primeira e/ou a segunda avaliación (esta materia non é de carácter continuo) deberá 

presentar as súas producións na terceira avaliación. Se a autoría do alumno está garantida e acada os 

estándares de aprendizaxe a súa cualificación será a sinalada nas rúbricas. 

A cualificación final da materia será a media aritmética das tres avaliacións. (Ordinaria xuño) 

No caso de que o ensino non fose totalmente presencial o alumnado responderá a través de E-Dixgal ou 

nos medios tecnolóxicos dispostos.   

En canto á promoción do alumnado este departamento seguirá en todo momento a normativa e 

os criterios acordados no centro. 

 


