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  1º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 1

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

4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da Creación.

5. Identificar os mitos da Creación nas civilizacións antigas e relacionalos coa 
idea do Deus creador.

Unidade 1

I.3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da Creación nos 
relatos míticos da Antigüidade e o relato bíblico. (CLL, CCEC)

I.4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e a científica da Cre-
ación. (CLL, CMCT, CAA)

I.4.2 Respecta a autonomía existente entre as explicacións teolóxica e científica da 
Creación. (CMCT, CCEC)

I.5.1 Entende que existen outras formas de explicar a Creación desenvolvidas por ci-
vilizacións antigas e relaciónaas coa idea de Deus creador. (CAA, CCEC)

Unidade 2

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

2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou 
nas distintas etapas da historia de Israel.

Unidade 2

II.1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais acontecemen-
tos e personaxes da historia de Israel. (CMCT, CD, CAA, CCEC)

II.1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os benefi-
cios desta historia para a humanidade. (CSC, CSIEE, CCEC)

II.2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus en que identifica 
a manifestación divina. (CLL, CAA)

Unidade 5

4. Identificar as características da Biblia como conxunto de libros.

7. Valorar as manifestacións artísticas inspiradas na vida e obra de Xesús.

Unidade 5

III.4.1 Recoñece e diferencia os libros que compoñen a Biblia e os estilos literarios 
empregados na súa redacción. (CLL, CAA)

III.7.1 Relaciona cadros e esculturas con pasaxes da vida de Xesús e valora a súa 
importancia. (CCEC, CAA)



2º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 2
1.4. Entender o sentido e a finalidade da acción humana.

Unidade 2
1.4.1. Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a creación. (CSC,
CSIEE, CCEC)

Unidade 3
2.1. Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia.

Unidade 3
2.1.1. Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza
a resposta de fe neles. (CCL, CAA, CCEC)

Unidade 4
2.3. Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia.

Unidade 4
2.3.1.  Identifica,  clasifica  e  compara  as  características  fundamentais  dos  Libros
Sacros amosando interese pola súa orixe divina. (CCL, CCEC)

Unidade 5
3.1. Amosar interese por recoñecer o carácter relacional da Divindade na reve-
lación de Xesús.

Unidade 5
3.1.1. Coñece e describe as características do Deus cristián. (CCL, CCEC)

3.1.2. Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e
contrástaos coas características do Deus cristián. (CCL, CAA, CCEC)



3º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 1

2. Comparar razoadamente distintas respostas fronte á finitude do ser humano.

4. Explicar a función dos mosteiros medievais na conservación e difusión da cultura.

Unidade 1

I.2.1 Analiza e valora a experiencia persoal  fronte a feitos belos e dolorosos.  (CAA, CSC,
CSIEE)

I.2.2 Selecciona escenas de películas ou documentais que amosan a procura de sentido. (CD,
CSIEE, CCEC)

I.4.1 Coñece e describe o proceso de reprodución de libros nas bibliotecas dos mosteiros du-
rante a Idade Media. (CAA, CCL, CCEC)

Unidade 2

5. Comparar razoadamente as respostas que dan as grandes relixións ás principais in-
terrogantes do ser humano.

8. Identificar os trazos comúns entre o cristianismo e o islam.

Unidade 2

I.5.1 Manifesta opinións razoadas sobre as respostas das grandes relixións ao problema da
morte e o máis alá. (CCL, CSC, CCEC)

I.8.1 Enumera actitudes e feitos concretos que favorecen o diálogo interrelixioso. (CAA, CSC,
CCEC)

Unidade 4

3. Analizar e interpretar pinturas de carácter relixioso.

Unidade 4

III.3.1  Distingue  nunha  pintura  os  contidos  que  se  axustan  aos  relatos  bíblicos  das
interpretacións libres dos artistas. (CAA, CCEC)



4º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 1

1. Aprender e memorizar os principais trazos comúns das relixións.

Unidade 1

1.1.1 Identifica e clasifica os trazos principais (ensino, comportamento e culto) nas
relixións monoteístas. (CCL, CD, CAA, CCEC)

1.1.2 Busca información e preséntalle ao grupo as respostas das distintas relixións ás
preguntas de sentido. (CCL, CAA, CCEC)

Unidade 2

1.  Comparar  e  distinguir  a  intervención  de  Deus  na  historia  dos  intentos
humanos de resposta á procura de sentido.

Unidade 2

2.2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixiosa. (CCL, CAA)

2.2.2  Analiza  e  debate as principais  diferenzas entre  a  revelación de Deus e as
relixións. (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

Unidade 4

1.  Comparar  e  apreciar  a  novidade entre  o  Mesías  que sofre  e  o  Mesías
político.

Unidade 4

3.1.1  Identifica,  clasifica  e  compara  os  trazos  do  Mesías  que  sofre  e  o  Mesías
político. (CCL, CCEC)

3.1.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías que sofre como criterio de
vida. (CAA, CSC)



1º BACHARELATO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 1

1. Recoñecer e respectar a necesidade de sentido no home.

2. Comparar manifestacións históricas que permitan desvelar dende sempre o
sentido relixioso do ser humano.

Unidade 1

1.1.1. Reflexiona sobre acontecementos mostrados nos medios de comunicación e
emite xuízos de valor sobre a necesidade de sentido. (CCL, CD, CAA, CSC, CCEC)

1.2.1. Identifica e diferencia a diversidade de respostas salvíficas que mostran as
relixións. (CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)

Unidade 2

4. Identificar e contrastar no momento actual diversas respostas de sentido.

Unidade 2

1.4.1. Califica as respostas de sentido que ofrece o ateísmo, agnosticismo o laicismo
e as contrasta coa proposta de salvación que ofrecen as relixións. (CCL, CAA, CSC,
CSIEE, CCEC)

Unidade 4

2. Coñecer e aceptar con respecto os momentos históricos de conflito entre a
ciencia e a fe, sabendo dar razóns xustificadas da actuación da Igrexa.

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

Unidade 4

3.2.2. Infórmase con rigor e debate respectuosamente, sobre o caso de Galileo, Ser-
vet, etc. Escribe a súa opinión, xustificando razoadamente as causas e consecuen-
cias de ditos conflitos. (CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CCEC)

3.3.1. Aprende, acepta e respecta que o criterio ético nace do recoñecemento da dig-
nidade humana. (CCL, CAA, CSC, CCEC)



2º BACHARELATO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade 3

2.  Deducir  as  consecuencias  que  implica  a  doutrina  Social  da  Igrexa  no
traballo, as relacións internacionais e a economía.

Unidade 3

2.2.1. descobre, valora e xustificao sentido humanizador que ten o traballo. (CCL,
CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)

2.2.2. Entende o papel da economía e adopta unha postura crítica ante os diversos
modelos económicos. (CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)

2.2.3. Valora todos os intentos que se fomenten sobre o diálogo e o respecto para
alcanzar a paz e a cooperación. (CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)

Unidade 4

1. Recoñecer o valor social das aportacións realizadas polos investigadores
cristiáns.

Unidade 4

3.1.1. Selecciona, estuda e expón a biografía dun investigador cristián resaltando as
súas aportacións ao ámbito da ciencia e a técnica. (CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,
CCEC)

3.1.2. Coñece e valora o aprecio e o recoñecemento da Igrexa pola ciencia.  (CCL,
CMCCT, CD, CAA, CSC, CCEC)

3.1.3.  Coñece  e  valora  o  aprecio  e  o  recoñecemento  da  Igrexa  pola  tecnoloxía.
(CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CCEC)



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

- Análise das producións do alumnado:
- Pequenos traballos sobre distintos temas.

- Visionados de vídeos de youtube (preguntas sobre o contido)

-  Textos  referentes  ao  tema  proposto  (preguntas  sobre  os
textos)

- Intercambios escritos (correo electrónico) ou orais (vía telefónica ou 
telemática) para fomentar a coevaluación.

Instrumentos:

- Traballo escritos de reforzo e ampliación (50%)

- Comentario de texto ou vídeos (50%)

- Comunicación fluída coa profesora.

Cualificación
final

A cualificación final obterase coa media das dúas primeiras avaliacións.
Esta media poderá verse incrementada nun máximo de dous puntos coa
cualificación positiva das actividades de reforzo e ampliación propostas
ao alumnado durante o estado de alarma.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non  é  posible  que  exista  alumnado  coa  materia  pendente  para
setembro xa que todos aprobaron as dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Non hai alumnado coa asignatura pendente.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 As  actividades  consistirán  e  pequenos  traballos  ou  comentarios

guiados.  Terase  en  conta  a  situación  que  estamos  atravesando  e

valorarase:

-  A  capacitación  do  alumnado  para  ver,  xulgar  e  actuar  sobre  si

mesmos, os demais, a sociedade e o medio ambiente

-  Adaptación  ao  ámbito  emocional  e  cognitivo  dos  estudantes

respectando o desenvolvemento psicoevolutivo propio de cada etapa

- Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes

- Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Quincenalmente enviaranse as actividades propostas ao alumnado
ao  seu  correo  electrónico.  Os  traballo  serán  devoltos  ao  correo
electrónico corporativo da profesora. Nos casos de ausencia virtual
continuada dalgún alumn@ contactarase telefonicamente.
 Durante  os  primeiros  días  localizouse  ao  alumnado  sen
conectividade  e  solventouse  o  problema de  distintas  formas  polo
que, a día de hoxe, non existe alumnado con esta limitación.

Materiais e recursos

- Traballos pautados sobre distintos temas do currículo.
- Vídeos/documentais de youtube.
- Documentos en docx. ou PDF con preguntas sobre os contidos dos 
vídeos.
- Actividades online.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Será  comunicado ás  familias  polos  titores  a  través  das  canles  de
comunicación habituais.

 A profesora enviará un correo electrónico ao alumnado resumindo
esta adaptación.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro.

Envío de mensaxe a través de Abalar Móbil (Equipo Directivo).

En Santiago de Compostela, a 11 de maio de 2020

ANA PATRICIA PÉREZ GIPPINI

Xefa do departamento de Relixión Católica


