
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Entendemos a avaliación non como un exercicio final que mida os coñecementos dos alumnos, senón como un
proceso  mediante  o  cal  detectamos  se  o  alumno adquiriu  as  capacidades expresadas  nos  obxectivos  (e
competencias básicas no caso da E.S.O.)

Trátase, xa que logo, dunha avaliación continua, que se estende a todos os momentos da acción docente. Nos
materiais de Relixión esta avaliación continua concrétase do seguinte xeito:

As actividades iniciais de cada unidade didáctica ofrecen elementos suficientes para realizar o diagnóstico da
situación dos alumnos (avaliación inicial).

As actividades de estudo inclúen numerosos exercicios que pretenden mellorar a acción docente mediante a
continua observación e reflexión conxunta (avaliación formativa).

É importante insistir  en que a fe do alumno non é o obxectivo da avaliación,  esta haberá de respectar a
intimidade da conciencia persoal, que obriga ao educador a avaliar tan só certos aspectos do ensino relixioso:

a) Á hora de establecer os contidos a preguntar nunha proba escrita haberá que valorar en igual medida a
adquisición  de  coñecementos  teórico-memorísticos  procedentes  das  diferentes  fontes  como  a
capacidade crítica e valorativa que o alumno sexa capaz de desenvolver á hora de enfrontarse con
devanditas fontes.

b) En canto ao traballo en clase, valorarase por orde de importancia:

 Uso e elaboración de información.

 Que o contido se adecue ao esquema proposto.

 A boa redacción, libre de faltas de ortografía.

 A orde e limpeza dos traballos.

 sentido creativo e crítico dos alumnos.

c) No caderno de clase o alumno ha de recoller todas as actividades propostas, así como as conclusións
dos debates, postas en común, apuntes de clase, traballos persoais, etc. realizados durante o curso. O
caderno de clase entregarase ao profesor para a cualificación de cada avaliación durante o curso así
como ao remate do curso.

d) Con respecto a actitude, será conveniente avaliar se o alumno vai poñendo en práctica aquilo que é
fundamental  na  asignatura  de  relixión:  a  adquisición  de  valores  que  son  necesarios  para  unha
convivencia respectuosa e harmónica cos demais, fortalecendo un espírito crítico e solidario.

Así pois os procedementos e instrumentos de avaliación constan dos seguintes indicadores:

1. Tarefas realizadas no aula e a través dos cine-forum e a visualización de documentais.

2. Corrección do caderno de clase.

3. Traballos de clase sobre documentos escritos ou textos do libro.

4. Observación directa do alumno (atención, participación, traballo de grupos, comportamento, etc.) 

5. A comprensión do tema e a expresión do mesmo.

6. Análise, síntese, interpretación, produción, resolución de problemas e o uso da información.

7. A  responsabilidade,  o  esforzo,  o  respecto,  o  traballo  en  equipo,  a  participación,  a  tolerancia  e  a
creatividade.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA



PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

O currículo da área de Relixión e Moral Católica é unha síntese da mensaxe cristiá, que se adecúa á idade dos
alumnos,  ás  necesidades  culturais  do  contorno,  ás  demandas  do  sistema  educativo  e,  por  suposto,  ás
esixencias epistemolóxicas da materia. 

Contempla o fenómeno relixioso nas súas distintas dimensións: 

 A dimensión cultural e histórica: O patrimonio cultural e histórico das diferentes sociedades está cheo de
sentido relixioso que posibilita unha mellor comprensión do mundo actual. A Relixión Católica fixo e fai
grandes achegas nestes ámbitos.

 A dimensión humanizadora: A Relixión Católica contribúe á formación integral da persoa, colaborando no
seu desenvolvemento,  ó  darlles  resposta  ós  interrogantes  do alumno/a,  e  ó  potenciar  a  apertura  á
transcendencia, mediante a formación de persoas libres, críticas, creadoras e solidarias.

 A dimensión ético-moral, que expón as esixencias morais da mensaxe cristiá. A Relixión Católica ofrece
unha  maneira  de  entender  a  vida  e  de  actuar  con  coherencia  respecto  a  unhas  ideas  e  crenzas,
mediante unha serie de principios e valores.

Así pois o primeiro criterio da metodoloxía é o de partir da realidade do propio alumno.

Convirá, polo tanto:

- Partir do que os alumnos e alumnas coñecen e pensan sobre un tema concreto.

- Conectar cos seus intereses e necesidades.

- Propoñerlles, de forma atractiva,  unha finalidade e utilidade claras para as novas aprendizaxes,  que

xustifiquen o esforzo e a dedicación persoal que se lles vai esixir.

- Manter unha coherencia entre as intencións educativas e as actividades que se realizan na aula.

- Favorece-la aplicación e a transferencia das aprendizaxes á vida real. 

Para todo iso, resulta fundamental o uso dunha linguaxe accesible e comprensible para os alumnos, auténticos
protagonistas da aprendizaxe, que os introduza na comprensión e na asimilación do vocabulario básico da
Relixión Católica e das diferentes relixións.

Un segundo criterio da metodoloxía é que ha de ser crítica: Preténdese que o alumno/a:

 Aprenda a valorar o feito relixioso, o bo que hai noutras relixións e a respectar a dignidade sagrada de
todos os seres humanos. 

 Descubra unha visión xeral do que supuxo e como influíu a relixión ó longo da historia e coñeza que esta
foi un elemento integrante da cultura e da vida da humanidade.

 Adquira uns criterios e uns valores fundamentais para a interpretación, asimilación e vivencia da propia
historia e do mundo no que está inmerso. 

 Obteña unha visión harmónica do mundo e da vida humana que lle posibilite ser máis feliz e cidadán
libre e responsable, construtor de verdadeira convivencia e dunha sociedade en paz.

Aprender supón modificar e enriquece-los esquemas de coñecemento de que dispoñemos para comprender
mellor a realidade e actuar sobre ela polo que o outro criterio metodolóxico é o da pluralidade. 

Faise fincapé no uso dunha pluralidade de medios, especialmente análise, debates, exposicións..., para evocar
experiencias, presentar contidos relixiosos e para axudar ó alumno/a a descubrir  e a expresar con espírito



crítico e construtivo o que foi descubrindo e, á vez, aprenda a respectar e valorar os criterios e as achegas dos
demais e se vaia abrindo a unha sociedade pluralista.

Para implementar esta área, contamos en cada curso da E.S.O. co Libro dixital e cunha Carpeta de recursos,
na  que  se  ofrecen  actividades  de  reforzo,  de  ampliación  e  de  avaliación,  ademais  doutros  recursos,
correspondentes a cada unha das unidades didácticas do libro. En canto ao curso de 1º e 2º de Bacharelato
tamén contamos con textos máis outros recursos e materiais que expoñemos no seguinte apartado.

Sempre tendo en conta que a relixión é unha disciplina entre as outras e coas outras polo que un cuarto criterio
é que ha de seguirse unha metodoloxía interdisciplinar. 

Non  pode  ser  unha  materia  aparte,  senón  que  ha  de  estar  íntimamente  relacionada  coas  demais  áreas
curriculares. De aí a importancia da globalización e interdisciplinariedade, procurando entrar en contacto coa
cultura concreta, en diálogo aberto cos outros campos do saber. Dun modo especial coas áreas que van en
procura dunha síntese coherente e integradora da personalidade do alumno.

MATERIAIS E RECURSOS

A materia  observará  e  concretará  os  principios  de  carácter  psicopedagóxico  que  constitúen  a  referencia
esencial para unha formulación curricular coherente e integradora entre todas as disciplinas dunha etapa que
debe respectar un carácter común á vez que respectuoso coas diferenzas individuais. Son os seguintes: 

 A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o desenvolvemento
da  actividade  construtiva  do  alumno.  Terá  como  referente  o  desenvolvemento  das  competencias
básicas da educación básica.

 Partiremos  do  nivel  de  desenvolvemento  do  alumno,  o  que  significa  considerar  tanto  as  súas
capacidades como os seus coñecementos previos.

 Orientaremos a nosa acción a estimular no alumno a capacidade de aprender a aprender.

 Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas.

 Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado. 

 Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación pedagóxica,
que proporcione ao alumno información sobre o seu proceso de aprendizaxe e permita a participación
do alumno no mesmo a través da autoavaliación e a coavaliación.

 Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización e de autonomía do alumno.

Os contidos da materia preséntanse organizados en conxuntos temáticos de carácter analítico e disciplinar.
No  entanto,  estes  conxuntos  integraranse  na  aula  a  través  de  unidades  didácticas  que  favorecerán  a
materialización do principio de interdisciplinariedade e intradisciplinariedade.

Recursos didácticos a empregar: Empregaremos a Aula Virtual tendo en conta a situación actual de pandemia
e para os cursos de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO Eva-Edixgal Para aqueles alumnos que non dispoñan de Internet
nas  suas  casas  empregaremos  o  móvil  ou  o  correo  ordinario  e  o  teléfono  normal  e  se  é  necesario
desplazarémonos.

1) Explicación por parte do profesor/ora.

2) Libros.

3) Carpetas de recursos do Departamento.

4) Catecismo da Igrexa Católica.

5) Biblia.

6) Revistas, diarios, información do Terceiro Mundo.



7) Encíclicas. Documentos do Concilio Vaticano II.

8) Comentarios de texto (especialmente para 2º Bacharelato).

9) Películas.

10) Internet.

11) Programas informáticos. Blogs. Wikis. Web 2.0

12) Exposición en paneis, murais.

13) Diversos recursos lúdicos (crucigramas, sopas de letras...)

14) Cancións e actividades musicais.

15) Xogos e dinámicas grupais.

16) Presentacións en Power-Point.

17) Exercicios de valores.

18) Bibliografía na biblioteca do Instituto.

LIBROS DE TEXTO A EMPREGAR:

No presente curso non haberá libro obrigatorio para a materia de Relixión.

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

2º BAC.

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1. Antropoloxía cristiá - 1ª AVALIACIÓN

A identidade do ser humano.

O mundo actual e a cuestión bioética.

1.1. Recoñecer e apreciar o carácter 
sexuado da persoa e a súa importancia 
para construír a súa identidade.

2. Comprender e respectar os principios 
fundamentais da Igrexa respecto da vida.

1.1 Comprende e respecta o significado 
bíblico da afirmación “home e muller 
creounos?”.

2.1 Coñece e explica os diferentes 
problemas bioéticos relacionados coa orixe, 
o desenvolvemento e o final da vida.

2.2 Posúe argumentos para defender ou dar
razóns desde a posición cristiá ante 
situacións reais ou supostas que se 
propoñen en clase.

Bloque 2. Doutrina Social da Igrexa - 1ª AVALIACIÓN

A persoa, a vida, o traballo, l a s r 
e l a c i ou n e s internacionais e a

1. Recoñecer e apreciar o cambio que a 
doutrina social da Igrexa outorga á persoa e á
vida.

1.1 Descobre, valora e xustifica o sentido 
humanizador que ten o traballo.

2.1 Propón proxectos ou solucións que  



economía á luz da doutrina 
eclesial.

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

poderían levar a cabo nas políticas  
nacionais ou internacionais para facer o 
mundo máis humano.

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe - 2ª AVALIACIÓN

Aportacións dos investigadores 
cristiáns á ciencia e á técnica no 
contexto actual.

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

1.1 Selecciona, estuda e expón a 
biografía dun investigador cristián 
resaltando as súas achegas ao ámbito 
da ciencia e a técnica.

Bloque 4. A Igrexa xeradora de cultura ao longo da historia - 3ª AVALIACIÓN

A acción evanxelizadora da Igrexa e 
a promoción dos dereitos humanos.

A expresión da fe xera beleza a 
través da arte.

1. Recoñecer os esforzos que a Igrexa 
realizou ao longo dos séculos para que se 
respecte a dignidade do ser humano e os 
seus dereitos.

2. Comprender que algunhas creacións 
culturais son a expresión da fe.

1.1 Nomea e explica situacións históricas
nas que a Igrexa defendeu con 
radicalidade ao home e xustifica a 
elección realizada.

2.1 Selecciona obras de arte, investiga 
sobre o autor e descobre o seu sentido 
relixioso. 

2.2.Confecciona un material creativo que
permita coñecer a eses artistas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Ó longo da avaliación realizaránse diferentes probas e exercicios en formas diversas para avaliar os contidos
(exercicios temáticos, probas de grupo, test, concursos…). Cada un destes exercicios será puntuado cunha
nota do 0 ó 10. A nota media de todos eles constituirá o 50% da nota final da avaliación.

Unha actitude positiva dentro de aula (atención, curiosidade, interese, realización de preguntas e exercicios,
participación nos grupos) poderase entender como un intento máis cara á comprensión dos contidos, polo que
será unha cualificación moi positiva a ter en conta. 

Do mesmo xeito, unha actitude negativa dentro da aula, reflexará unha avaliación negativa, por entender un
desinterese  non  so  cara  ós  contidos  senon  que  é  tamén  una  falta  de  ó  dereito  de  formación  dos  seus
compañeiros/as, aínda que os contidos da mesma estiveran superados suficientemente. 

Si un alumno/a recibe tres chamadas de atención na aula polo seu mal comportamento ou actitude negativa
cara a asignatura ou a aula comportará un 0 na nota de actitude e interese.

Cuidado de todo o material que se emprega na aula, libros, cadernos, apuntamentos. 

Con todos estes datos formarase a nota media do alumno que dará lugar a súa nota final.

 Cada avaliación puntuarase de 1 a 10. 

 A avaliación será continua.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN:



Esta  será  continua  a  través  das  “auto  avaliacións”,  probas  de  avaliación  tipo  test  e  traballos  de  clase
correspondentes os temas de cada avaliación.

 Participación oral que se faga na clase.

 bo estado do material de traballo.

 Participación activa en traballos sobre folletos, libros, vídeos, etc realizados na aula o una casa.

 Participación activa en concursos, dinámicas e xogos individuais ou en grupo preparados polos alumnos/
as ou polo profesor.

 interese e laboriosidade na aula.

 Integración no grupo.

 Anotacións do profesor derivadas da observación directa da actitude do alumno/a na aula.

 Valoración positiva da Asignatura.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN:

 Observación da actitude do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso de aprendixaje correcto
e axeitado.

 Realización de exercicios sobre cada tema que sexa explicado na aula.

 Realización de traballos, ben en grupo, ben de forma individual, en diferentes formatos, para descubrir á
súa capacidade de síntese, atención, potenciación da memoria, etc.

 Realización de diferentes actividades na aula que permitan ós /as alumnos/as asimilar  os diferentes
contidos: lectura, realización de esquemas e resúmenes, debuxos, elaboración de relatos.

CRITERIOS DE AVALIACION 

Á hora de avaliar se terán en conta os seguintes criterios:

A  ASISTENCIA  SERÁ  OBRIGATORIA  TANTO  NA  ESO  COMA  NO  BACHARELATO  PARA  PODER
SUPERAR A MATERIA.

O curso estrutúrase en tres avaliacións que serán cualificadas cunha nota numérica enteira, a cualificación
obtida será unha nota de 1 a 10, sendo a nota mínima para aprobar dun 5.

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes:

1. TRABALLO PERSOAL DO ALUMNO/A

No aula o alumno traballa facendo fichas, tomando apuntamentos na súa libreta, lendo as leccións. Supón
ata un máximo do 10% da nota.

2. PARTICIPACIÓN NO AULA

Preguntas  e/ou  respostas,  aclaracións,  suxerencias  oportunas  ó  profesor  e  compañeiros.  Supón  outro
máximo de 10 % na nota.

3. EXAMES CONVENCIONAIS

Exercicios escritos sobor dos contidos estudados. Supón ata un 45% da nota.



4. TRABALLO EN EQUIPO

Traballos propostos polo profesor para facer en equipo. Supón ata un 15% da nota.

5.COMPORTAMENTO E ACTITUDE

Supón ata un 20 % da nota.

A nota final de Xuño será a media das tres avaliacións. Se algún alumno suspende máis dunha avaliación
deberá facer unha proba escrita final global, podendo ser esta substituída pola entrega dun traballo segundo o
acordado co profesor.

Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria en Setembro á que se lle
aplicarán os criterios mencionados anteriormente.


