
PRESENTACIÓN MATERIA 
MATERIA RELIXIÓN CURSO 3º E.S.O
CURSO ACADÉMICO 2016/17 PROFESOR ROSENDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido: O senso relixioso do home. Estándares de aprendizaxe

B1.1 Naturaleza relixiosa do ser humano.

- Selecciona escenas de películas e documentais que amosan a 
dimensión relixiosa da persoa.
- Expresa e comparte en grupo situacións nas que recoñece a 
esixencia humana de felicidade e plenitude.

B1.2 Panorama mundial das Relixións.

- Aprecia, valora e emite xuizos respectuosos sobre outras 
confesións relixiosas.
- Busca e selecciona os datos máis característicos das grandes 
relixións existentes no mundo.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido: A revelación de Deus na Historia da Salvación. Estándares de aprendizaxe

B2.1 O mal e o pecado no mundo. Orixe e consecuencias.

- Analiza o relato bíblico da orixe do mal e do pecado, 
diferenciando a verdade revelada do roupaxe literario.
-Identifica, analiza e comenta situacións actuais que expresan o 
pecado como rexeitamento ou suplantación de Deus.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido: Xesucristo. Cumprimento da Historia da Salvación. Estándares de aprendizaxe

B3.1  Transformación da persoa polo encontro con Xesús.

- Busca e selecciona biografiías de persoas que cambiaron a súa 
vida despois do encontrocon Xesús.
- Crea e comparte textos, vídeos … que amosen as consecuencias
que na vida dos cristiáns supón o encontro con Sesús

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido: Permanencia de Xesucristo na historia. A Igrexa. Estándares de aprendizaxe

B4.1 A Igrexa. Lugar de encontro con Cristo. - Busca, selecciona e presenta experiencias de persoas que 
atoparon a Cristo na Igrexa.

B4.2 A experiencia da fe xenera unha cultura. Reliciosidade Popular Galega.

- Amosa, mediante exemplos previamente seleccionados, que a 
experiencia cristá foi xeradora de cultura ó longo da historia.
- defende de forma razoada a influencia de fe na cultura e na 
Relixiosidade Popular Galega.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
A avaliación ordinaria será continua e progresiva. Ó longo do curso realizaranse tres 
avaliacións, unha por cada trimestre. A deste último coincidirá coa avaliación final ordinaria do
mes de xuño.
Como indicamos no apartado 5 (relación dos aspectos curricuares de cada unidade) o uso das 
técnicas e instrumentos de avaliación vai depender do estándar que se quera avaliar e 
agrupámolas en cinco grandes bloques:
1. Observación sistemática. Observación da actitude, interese e participación manifestados 
polo alumnado ante as tarefas plantexadas na aula. Observación do respecto ós compañeiro/as, 
ó profesor e ós materiais propios e alleos.
2. Traballo individual. Poduccións do alumnado na aula e fóra dela, recollidas nun caderno de 
clase ou nun blog. Presentación en soporte papel ou informático (correo electrónico…).
3. Traballo grupo. Realización e exposición de actividades en grupo.
4. Probas orais. Valoración da implicación e participación nos temas desenvolvidos na aula: 
Creatividade e investigación persoal, respecto no diálogo, nas quendas de palabra e na opinión 
dos demáis.
5. Probas escritas. Probaas tipo test e cuestionarios (Verdadeiro/falso, encher españos en 
branco, apalrellar, selección múltiple…).
O peso específico na cualificación, de cada proba e instrumento de avaliación será como segue:
- 50% Traballo individual, Traballo diario na aula e fóra dela (caderno, traballos…)
-10% Probas orais.
-20% Probas escritas.
- 20% Actitude, comportamento, respecto…
A avaliación extraordinaria está pensada para o alumnado que cheque á avaliación final de 
xuño ou a avaliación de setembro coa materia non superada, e consistirá nunha proba escrita 
acerca dos graos mínimos de consecución que constan nesta Programación Didáctica (aqueles 
estándares que foron cualificados con un grado mínimo de consecución do 100%).
A promoción do alumnado estará determinada pola normativa vixente e polos criterios 
acordados no centro.

PROMOCIÓN

- Identifica os rasgos da dimensión relixiosa da persoa. 20%
- Recoñece as características propias de cada unha das grandes relixións existentes no mundo. 
20%
- Recoñece e explica exemplos de pegadas da influencia da fe crestiana na cultura. 20%
- Espresa os rasgos do estilo de vida dun seguidor de Xesús. 20%
- Valora críticamente comportamentos característicos da Relixiosidade Popular Galega. 20%



Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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