
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

Tema 4. XESÚS CHAMA A COMUNIDADE 

1.Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que da 
orixe a Igrexa CL, AA 
 

3.1.1 Localiza, selecciona e argumenta nOS textos evanxélicos a chamada de 
Xesús 
 

2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na súa misión 
CL, CSC, SIEE 
 

3.2.1 Le comprensivamente un evanxeo, identifica e describe a misión 
salvadora de Xesús 
 

 

Tema 5. OS CRISTIÁNS HOXE: CHAMADOS A CONSTRUIR A CIVILIAZACIÓN DO AMOR 
1. Descubrir e valorar que Cristo xera unha nova forma de usar a razón 
e a liberdade CL, AA, SIEE, CEC, CSC 
 

4.1.2 Adquire o hábito de reflexionar, buscando o ben ante as distintas 

eleccións que se lle presentan. 

2 Relacionar a misión do cristián coa construción do mundo CL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 
 

4.3.1 Investiga e debate sobre as iniciativas eclesiais e sociais da súa contorna 
que colaboran na construción da civilización do amor 
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2. Avaliación e cualificación 

3º Avaliación 

Procedementos: Tarefas de repaso, reforzo e recuperación 

Instrumentos: 
● Control das tarefas 
● Rúbrica de valoración: 

 1 2 3 4 5 

ENTREGA DE 

TAREFAS 

Non entregou 

ningunha das 

tarefas 

propostas. 

Entregou ata o 

25% das tarefas  

propostas. 

Entregou do  

26 ata o 50% 

das tarefas  

propostas. 

Entregou do 

51 ao 75% 

das tarefas  

propostas. 

Entregou do 

75 ao100% 

das tarefas  

propostas. 

GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

Non alcanzou 

ningún dos 

estándares de 

aprendizaxe 

imprescindibles. 

Non alcanzou o 

total dos 

estándares de 

aprendizaxe 

imprescindibles. 

Alcanzou os 

estándares de 

aprendizaxe 

imprescindibles 

Alcanzou un 

grao de 

consecución 

satisfactorio 

Alcanzou un 

grao de 

consecución 

moi 

satisfactorio 

nas tarefas 

asignadas. 
 

ENTREGA DE TAREFAS 

Entregou do 75% ao 100% das tarefas do 3º trimestre. 5 puntos 

Entregou do 50% ao 75% das tarefas do 3º trimestre. 4 puntos 

Entregou do 25% ao 50% das tarefas do 3º trimestre 3 puntos 

Entregou ata o 25% das tarefas do 3º trimestre. 2 puntos 

Non entregou ningunha tarefa do 3º trimestre. 0 puntos 

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

Alcanzou un grao de consecución moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

5 puntos 

Alcanzou un grao de consecución satisfactorio 4 puntos 

Alcanzou os estándares de aprendizaxe imprescindibles 3 puntos 

Non alcanzou o total dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 2 puntos 

Non alcanzou ningún dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 0 puntos 

 Criterios de cualificación: Será a suma do resultado obtido na entrega de tarefas máis o grado 
de consecución dos estándares avaliados en ditas tarefas. 
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Cualificación 
final 

1. Os alumnos que teñan superada a 1º e 2º avaliación están aprobados. A nota final de 
curso será a media das cualificacións das dúas primeiras avaliacións. 

2. As tarefas que se envían aos alumnos na 3º avaliación servirán para subir nota, nunca 
para diminuíla, ata un máximo de 2 puntos, que se obterán do seguinte xeito: 

ENTREGA DE TAREFAS 

Entregou do 75% ao 100% das tarefas do 3º trimestre. 1 punto 

Entregou do 50% ao 75% das tarefas do 3º trimestre. 0.75 puntos 

Entregou do 25% ao 50% das tarefas do 3º trimestre 0.5 puntos 

Entregou ata o 25% das tarefas do 3º trimestre. 0.25 puntos 

GRAO DE CONSECUCIÓN 

Alcanzou un grao de consecución moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 punto 

Alcanzou un grao de consecución satisfactorio 0.75 puntos 

Alcanzou os estándares de aprendizaxe imprescindibles 0.5 puntos 

Non alcanzou o total dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 0.25 puntos 

 

3. Os alumnos cuxa media das dúas primeiras avaliacións sexa suspenso, poderán aprobar 
o curso superando as tarefas propostas para esta 3º avaliación. A nota final estará 
composta pola media das notas das dúas primeiras avaliación as que se pode engadir 
ata dous puntos máis segundo o indicado na táboa anterior. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Realizarase unha proba escrita (presencial ou telemática, segundo as circunstancias o permitan) 
sobre os estándares de aprendizaxe traballados ata o momento da declaración do estado de 
alerta o 12 de marzo. Esta proba valorarase sobre 10 puntos, tendo que acadar 5 puntos para 
superala. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente de 
3º da ESO 

Criterios de avaliación: 
1. Recoñecer o desexo de cumprimento da persoa humana 
2. Comparar razoablemente diferentes respostas fronte a finitude do ser humano 
3. Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de entender o mundo, a historia, 

a realidade e as persoas. 
4. Descubrir que o pecado reside no rexeitamento da intervención de Deus na propia vida 
5. Distinguir a verdade revelada do roupaxe literario no relato de Xénese 
6. Comprender que ser cristián implica un novo xeito de comportarse na vida 
7. Identifica na cultura a riqueza e a beleza que xerou a experiencia relixiosa ao longo dos séculos 
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ENTREGA DE TAREFAS 

Entregou do 75% ao 100% das tarefas. 5 puntos 

Entregou do 50% ao 75% das tarefas. 4 puntos 

Entregou do 25% ao 50% das tarefas 3 puntos 

Entregou ata o 25%  das tarefas. 2 puntos 

Non entregou ningunha tarefa. 0 puntos 

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

Alcanzou un grao de consecución moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

5 puntos 

Alcanzou un grao de consecución satisfactorio 4 puntos 

Alcanzou os estándares de aprendizaxe imprescindibles 3 puntos 

Non alcanzou o total dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 2 puntos 

Non alcanzou ningún dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 0 puntos 

 Criterios de cualificación: Será a suma do resultado obtido na entrega de tarefas máis o grado 
de consecución dos estándares avaliados en ditas tarefas. 

 

 

Procedemento de avaliación: 
Entrega de tarefas 
 
Instrumentos: 

● Control das tarefas 
 1 2 3 4 5 

ENTREGA DE 

TAREFAS 

Non entregou 

ningunha das 

tarefas 

propostas. 

Entregou ata o 

25% das tarefas  

propostas. 

Entregou do  

26 ata o 50% 

das tarefas  

propostas. 

Entregou do 

51 ao 75% 

das tarefas  

propostas. 

Entregou do 

75 ao100% 

das tarefas  

propostas. 

GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

Non alcanzou 

ningún dos 

estándares de 

aprendizaxe 

imprescindibles. 

Non alcanzou o 

total dos 

estándares de 

aprendizaxe 

imprescindibles. 

Alcanzou os 

estándares de 

aprendizaxe 

imprescindibles 

Alcanzou un 

grao de 

consecución 

satisfactorio 

Alcanzou un 

grao de 

consecución 

moi 

satisfactorio 

nas tarefas 

asignadas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades de repaso a través da gamificación. Poden acceder 
a través do Blog Aula de Relixión a xogos en Kahoots sobre os 
temas vistos. 

 Visualización de vídeos sobre os que traballar valores cristiáns 
 Presentacións resumen dos temas subidos a Aula Virtual  
 Cuestionarios de autoavaliación na Aula Virtual 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
 Oferta de actividades curtas e atractivas. 
 Temporalízase o traballo semanal, cunha duración máxima de 

30 minutos, que o tempo asignado a esta materia.  
 Flexibilizar as datas de entrega e a vía (Aula virtual ou correo 

electrónico). 
 Favorecer a comunicación co alumnado a través da mensaxería 

da plataforma de traballo online, do correo electrónico, abalar 
ou por vía telefónica 
 

Alumnado sen conectividade  

 Envío de tarefas impresas aos seus casas a través de Protección 
Civil para entregar completadas a fin de cada mes. 

 Oferta de actividades curtas e atractivas. 

 Temporalízase o traballo semanal, cunha duración máxima de 
30 minutos, que o tempo asignado a esta materia.  

Materiais e recursos 

 Aula Virtual 
 Blog: Aula de Relixión 
 Presentacións en PowerPoint, actividades JClic e outros 

materiais elaborados polo profesor. 
 Vídeos de YouTube 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A presente Adaptación da programación de Relixión Católica 
achegarase por correo electrónico a todo o alumnado. 
Notificarase ás familias o envío deste correo electrónico e máis a 
publicación na páxina web do centro a través de Abalar. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


