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1. INTRODUCCIÓN 
 

O ensino relixioso e moral católica pretende contribuír á formación integral do alumno/a, 
desenvolvendo a súa capacidade transcendente, facilitándolle unha proposta de sentido para a 
súa vida e iluminando o fundamento daqueles valores comúns que fan posible unha 
convivencia libre, pacífica e solidaria. 

 

É propia do ensino relixioso a súa preocupación pola calidade da educación que se imparte 
desde a infancia. Nesta idade tan crucial para o posterior desenvolvemento da súa personalidade, 
é cando o neno comeza a comprender o mundo que lle rodea e a relacionarse con el. Neste 
proceso, que se desenvolve no seo da familia, o afectivo exerce un papel relevante e 
constitúese en camiño para a aprendizaxe. 

 
O sentido transcendente da vida (capacidade básica do individuo) está enraizado no máis 

profundo do ser, e o neno/a pode recoñecelo, segundo os niveis de aprendizaxe propios de cada 
idade, nos símbolos e signos da súa contorna, nas experiencias relixiosas dos seus maiores, na 
cultura que se transmite na escola. 

 
Non podería existir unha formación integral se non se desenvolvesen todas as capacidades 

inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa constitutivamente a capacidade transcendente. O 
ensino relixioso pretende contribuír así á capacidade da educación, coa proposta e desenvolvemento 
dos coñecementos, valores e actitudes que conforman o seu currículo. 

 
  
2. METODOLOXÍA 

 
A metodoloxía didáctica orientarase ao desenvolvemento xeral do alumno, integrando as súas 

distintas experiencias e aprendizaxes. 
 
O ensino terá un carácter persoal e adaptarase aos distintos ritmos de aprendizaxe de cada neno.  

Para conseguir unha aprendizaxe significativa partiremos sempre da experiencia do neno/a. 
Axudarémoslle a reflexionar sobre as situacións persoais, familiares e da súa contorna social. 
Relacionaremos estas situacións coa Boa Noticia de Xesús e descubriremos o que nos ofrece o 
Evanxeo para poder mellorar o ser humano e o seu ambiente. 

Partiremos sempre dunha explicación global do tema a toda a clase. En ocasións empezaremos 
cunha charla con preguntas-estímulo para introducilo no tema que imos tratar. 

Outro aspecto moi importante a destacar na nosa metodoloxía, é o traballo en equipo que 
levamos realizando desde que iniciamos a nosa labor docente neste colexio coa profesora de Relixión 
Evanxélica.  Decidimos continuar con esta metodoloxía de traballo polos resultados tan positivos que 
deu e a resposta positiva por parte das familias. 
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3. RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN A USAR INCLUÍDOS OS MATERIAIS 
CURRICUALES. 

 
Os recursos e materiais didácticos que se poden utilizar no ensino da relixión e moral 

católicas no primeiro ciclo de primaria, van desde unha clásica lousa até as novas tecnoloxías. 
 
Os recursos utilizados son os que o centro ten a disposición de todos os profesores: 

 
• Vídeo  
• Ordenador 
• Biblioteca 
• Libro de texto e lectura 
• Plastilina 
• Cartolina, papel charón, rotuladores, etc... 
• En casos especiais proxectarase algunha película relacionada co tema tratado. 
• Utilizaremos o libro de texto como fío condutor, para o desenvolvemento das unidades 

didácticas. 

• Tamén realizaremos murais e traballos en grupo, especialmente con motivos das 
festas de Nadal, Día da Paz, Semana Santa e outras festas locais, etc. 

 
 

4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 
DO ALUMNADO. 

 
Os instrumentos de avaliación que usaremos cos alumnos poderán ser: 

 
• Observación directa dos alumnos na realización de exercicios. 
• Rexistro dos alumnos en canto esforzo, actitude e comportamento. 
• Corrección do libro de texto e fichas de traballo complementarias 

 
 
5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN QUE SE VAIAN A APLICAR 
 

Cualificarase da seguinte maneira: 
 

• 70% Comportamento, esforzo, atención e interese. 
• 30% Coñecementos e procedementos: (10% de comprensión, 10% de lectura e 10% 

escritura) 
 
A tenor dos disposto na lexislación vixente teremos en conta a superación dos 

obxectivos como medida de cualificación. Con todos os datos obtidos elaborarase a nota 
trimestral. 

O traballo de clase e as respostas orais e escritas valorarase nestes Ítem (máximo 10 puntos) 
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• De 1 a 5: Insuficiente 
• De 5 a 6: Suficiente 
• De 6 a 7: Ben 
• De 7 a 9: Notable 
• De 9 a 10: Sobresaliente. 
 
 

 
6. OBXECTIVOS / CONTIDOS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE / COMPENTENCIAS CLAVE DO PRIMEIRO CURSO 
 

(TÁBOA ADXUNTA) 



 
 

ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO PRIMEIRO 
 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de Avaliación 
Estándares 

 
Aprendizaxe 

de Competencias 
 

clave 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

• Recoñecer e valorar a 
dignidade da persoa humana 
e da natureza, 
fundamentándoa nos 
principios básicos da 
mensaxe cristiá. 
 

• Descubrir e identificar  os 
valores fundamentais que 
rexen a convivencia humana, 
(liberdade e pluralismo, paz, 
tolerancia e perdón, respecto 
e obediencia, Xustiza e  
amor...), sinalando o seu 
fundamento cristián e a súa 
presenza na comunidade 
eclesial para apreciar a súa 
achega á súa vida persoal e á 
convivencia en sociedade. 

• A creación como 
regalo de Deus. 

• O home, obra 
mestra da 
creación. 

• A comunicación 
do home con 
Deus. 

1. Identificar e valorar a 
creación como acto de 
amor de Deus ao home. 
 
 
 

2. Recoñecer a relación 
intrínseca que existe 
entre Deus e o home. 

 
 
 
3. Coñecer que a persoa é 

un ser capaz de falar con 
Deus. 

 

1.1 Coñece, respecta e coida 
a obra creada. 
 

1.2 Expresa con palabras 
propias o asombro polo 
que Deus fai. 

 
2.1 Identifica e enumera os 

coidados que recibe na 
súa vida como don de 
Deus. 

 
3.1 Coñece e aprecia a través 

de modelos bíblicos que o 
home é capaz de falar con 
Deus. 

3.2 Memoriza e reproduce 
fórmulas sinxelas de 
petición e 
agradecemento 

CSC 

CSIEE 

CM 

CBCT 

CAA 
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BLOQUE 2: A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 
• Identificar o alcance 

e significado dos 
principais 
acontecementos, 
formulacións, 
expresións e textos 
básicos da mensaxe 
cristiá, a partir da 
síntese trinitaria da fe 
católica. 
 

• Recoñecer o 
sentido da Igrexa 
Católica e as súas 
comunidades locais 
na historia da 
salvación, para 
valorar a súa acción 
evanxelizadora e 
caritativa, cultural e 
de cooperación 
social,  e a súa 
influencia en  
momentos cruciais 
da historia. 

 

• Deus acompaña ao 
home na historia. 
 

• Deus fala aos 
homes como 
amigos. 

1. Recoñecer e apreciar 
a relación paterno-filial 
entre Deus e o home. 
 

1.1 Coñece e valora que 
Deus fala a 
Abraham e Moisés 
para ser o seu 
amigo. 

1.2 Sinala e representa 
as características da 
amizade de Deus co 
home: coidado, 
protección, 
acompañamento, 
colaboración, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CL 

CEC 
CAA 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
• Deus Pai, a salvación 

de Xesucristo e o amor 
do Espírito Santo, 
como fonte de valores 
sociais compartidos. 
 

• Recoñecer e 
distinguir o sentido 
transcendente, 
salvador e festivo dos 
sacramentos e 
doutras celebracións 
da Igrexa, 
relacionándoas con 
outras celebracións, 
signos e símbolos da 
nosa cultura 
. 

• Tomar conciencia de 
que a fe cristiá 
implica asumir 
responsabilidades 
para  mellorar canto 
se relaciona con un 
mesmo, cos demais e 
co medio ambiente, 
atendendo e 
respectando as 
peculiaridades 
culturais, sociais e 
relixiosas dos 
demais. 

• Xesús, o fillo de 
Deus faise home, 
vive e medra nunha 
familia. 

• Acontecementos e 
lugares xeográficos 
importantes na vida 
de Xesús. 

• Xesús morreu 
para a nosa 
salvación. 

1. Recoñecer e estimar 
que Xesús se fai 
home no seo dunha 
familia. 

 
 
 
 
 
2. Relacionar lugares e 

acontecementos nos 
que Deus expresou o 
seu amor polos 
homes na vida de 
Xesús. 

 
 
3. Coñecer e ordenar os 

principais momentos 
da paixón e morte de 
Xesús. 

 

1.1 Identifica a María e a 
Xosé como 
comunidade na que 
Deus se fai presente 
entre os homes. 

1.2 Valora e respecta a 
familia de Xesús a 
semellanza da súa. 
 

2.1 Nomea e asocia, 
lugares e  

      acontecementos  
      importantes da vida de  
      Xesús.  
 
 
 
3.1 Nomea e secuencia 

representacións 
gráficas dos 
momentos esenciais 
da Paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús. 

 
 

 
 

CCL CSC 
CD CSIEE 
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BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 
• Coñecer e apreciar os 

datos e elementos máis 
importantes do 
patrimonio cultural 
xerado polo 
cristianismo, (usos, 
costumes, cultura, arte, 
historia...), para 
aprender a interpretar o 
seu sentido relixioso e o 
seu valor formativo. 
 

• Identificar algúns 
personaxes 
fundamentais da 
Historia da salvación e 
doutras relixións 
presentes na nosa 
cultura, descubrindo o 
valor central da persoa 
de Xesucristo.). 

 
• Saber utilizar os 

principais libros da fe 
cristiá, sobre todo o 
Novo Testamento, 
mediante a 
localización, lectura e 
interpretación dalgúns 
textos  esenciais  do 
acontecemento  
cristián. 

• A Igrexa, familia 
de Xesús. 

 
• O domingo, día 

dedicado ao 
Señor. 

 
• Espazo e tempo 

sagrado na 
Igrexa. 

1. Recoñecer que os 
cristiáns formamos 
unha familia. 

 
 
2. Distinguir os espazos 

e tempos sagrados 
doutros lugares. 

 
3. Subliñar os 

elementos distintivos 
do domingo como día 
especial. 

 

1.1 Asocia as 
características da 
familia da Igrexa coas 
da súa familia. 
 

2.1 Expresa o respecto ao 
templo como lugar 
sagrado. 

 
3.1 Coñece e expresa o 

sentido do domingo. 

 
 

CCL CSC 
CD CSIEE 
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CONTIDOS E CRITERIOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
 
Criterios de avaliación: 

 
Ao terminar, o alumno deberá: 

 
• Saber que a creación e a vida son un agasallo de Deus aos homes. 

 
• Coñecer a Igrexa como familia dos cristiáns. 

 
• Distinguir as dúas festas máis importantes: o Nadal e a Semana Santa. 

 
• Recoñecer algún símbolo cristián. 

 
 

 
CONTIDOS MÍNIMOS: 

 
• A creación do ser humano e do mundo. 

 
• A Igrexa, a gran familia de Deus. 
• A festa do Nadal: Nacemento de Xesús. 

 
• A Semana Santa: Xesús morre na cruz. 

 
• Símbolos relixiosos cristiáns: cruz, pan e viño. 

 
 

TRATAMENTO DÁ EDUCACIÓN EN VALORES 
 

• Amor e bondade como trazos que definen a Deus creador. 
 

• Valoración e coidado dá Creación: aprender a respectar e coidar ou noso planeta. Ecoloxía. 
 

• Esperanza e confianza: valores que se desprenden dá historia de Adán e Eva, ao introducir ou 
concepto de pecado. 

 
• A xenerosidade como entrega e servizo aos demais. 

 
• Ou amor como elemento motivador á hora de relacionarse coas demais persoas. 

 
• A lealdade ás persoas que nos mostran ou seu amor. 

 
• A comunidade como elemento do que forman parte diferentes persoas para compartir a súa 

vida e a súa fe. 
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7. OBXECTIVOS/CONTIDOS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE/COMPENTENCIAS CLAVE DO SEGUNDO CURSO 

 
(TÁBOA ADXUNTA) 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
Estándares de 

Aprendizaxe 

Competencias 

clave 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

• Recoñecer e valorar a 
dignidade da persoa 
humana e da natureza, 
fundamentándoa nos 
principios básicos da 
mensaxe cristiá. 

• Descubrir e identificar  os 
valores fundamentais que 
rexen a convivencia 
humana, (liberdade e 
pluralismo, paz, tolerancia 
e perdón, respecto e 
obediencia, Xustiza e  
amor...), sinalando o seu 
fundamento cristián e a 
súa presenza na 
comunidade eclesial para 
apreciar a súa achega á súa 
vida persoal e á 
convivencia en sociedade. 

• Deus, pai da 
humanidade, 
quere a nosa 
felicidade. 

• Deus crea o home 
para ser o seu 
amigo. O paraíso 
como signo de 
amizade. 

1. Identificar na propia 
vida o desexo de ser 
feliz. 

2. Recoñecer a 
incapacidade da persoa 
para alcanzar por si 
mesma a felicidade. 

3. Apreciar a bondade de 
Deus Pai que creou ao 
home con este desexo 
de felicidade. 

4. Entender o paraíso 
como expresión da 
amizade de Deus coa 
humanidade. 

 

1.1 Toma conciencia e 
expresa os momentos e as 
cousas que lle fan feliz a el 
e ás persoas da contorna. 
2.1 Descobre e nomea 
situacións nas que necesita 
ás persoas, e sobre todo a 
Deus, para vivir. 
3.1 Valora e agradece que 
Deus o creara para ser feliz. 
4.1 Le e comprende o relato 
bíblico do paraíso. 
4.2 Identifica e representa 
graficamente os dons que 
Deus fai ao home na 
creación. 
4.3 Expresa, oral e, 
xestualmente, de forma 
sinxela, a gratitude a Deus 
pola súa amizade. 

CCL 
CSC 
CAA 

CSIEE 
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BLOQUE 2: A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 
• Recoñecer o sentido da 

Igrexa Católica e as súas 
comunidades locais na 
historia da salvación, para 
valorar a súa acción 
evanxelizadora e caritativa, 
cultural e de cooperación 
social,  e a súa influencia en  
momentos cruciais da 
historia. 
 

• Recoñecer e distinguir o 
sentido transcendente, 
salvador e festivo dos 
sacramentos e doutras 
celebracións da Igrexa, 
relacionándoas con outras 
celebracións, signos e 
símbolos da nosa cultura. 

 
• Tomar conciencia de que a fe 

cristiá implica asumir 
responsabilidades para  
mellorar canto se relaciona 
con un mesmo, cos demais e 
co medio ambiente, 
atendendo e respectando as 
peculiaridades culturais, 
sociais e relixiosas dos 
demais. 

• A Biblia narra o 
que Deus fixo na 
historia. 
 

• Deus actúa na 
historia. A 
amizade de Deus 
cos patriarcas. 

 
• Deus propón ao 

home un camiño 
de encontro con 
el. 

1. Identificar a acción de 
Deus na historia en 
relatos bíblicos. 

 
 
 
 
 
2. Coñecer e valorar na 

vida dos patriarcas os 
trazos de Deus Pai: 
protección, coidado e 
acompañamento. 

 
 
 
 
 
 
3. Recoñecer e apreciar 

que Deus busca 
sempre a salvación do 
home. 

 

1.1 Coñece, memoriza e 
reconstrúe relatos 
bíblicos da acción de 
Deus na historia. 

1.2 Selecciona e representa 
distintas escenas 
bíblicas da acción de 
Deus na historia.. 

2.1 Asocia expresións e 
comportamentos dos 
patriarcas nos relatos 
bíblicos a través de 
recursos interactivos. 

2.2 Dramatiza momentos da 
vida dos patriarcas onde 
se exprese a protección, 
o coidado e o 
acompañamento de 
Deus. 

3.1 Escoita e describe coas 
súas palabras 
momentos nos que 
Deus axuda ao pobo de 
Israel. 

CCL 
CSC 
CAA 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
• Valorar as achegas da fe 

en Deus Pai, a salvación 
de Xesucristo e o amor do 
Espírito Santo, como fonte 
de valores sociais 
compartidos. 
 

• Identificar o alcance e 
significado dos principais 
acontecementos, 
formulacións, expresións e 
textos básicos da mensaxe 
cristiá, a partir da síntese 
trinitaria da fe católica. 

• Deus elixe a 
María para que o 
Seu fillo se faga 
home. 

• O Advento, 
espera do 
cumprimento da 
promesa de 
salvación. 

• O Nadal: 
nacemento do 
Salvador. 

1. Coñecer e valorar a 
resposta de María a 
Deus. 
 
 
 
 
 

2. Aprender o significado 
do tempo de Advento. 

 
 
 
 
 
 

3. Identificar o 
significado profundo 
do Nadal. 

 

1.1 Le e expresa, verbal ou 
graficamente, o relato 
da Anunciación. 

1.2 Dramatiza a misión dos 
personaxes que 
interveñen na 
anunciación. 

 
2.1 Identifica os signos de 

advento como tempo de 
espera.  

2.2 Recoñece e valora a 
necesidade da espera 
como actitude cotiá da 
vida.  

 
3.1 Coñece o relato do 

nacemento de Xesús e 
descobre na actitude e 
nas palabras dos 
personaxes o valor 
profundo do Nadal. 

CCL 
CSC 
CD 

CSIEE 
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BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 
• Coñecer e apreciar os 

datos e elementos máis 
importantes do patrimonio 
cultural xerado polo 
cristianismo, (usos, 
costumes, cultura, arte, 
historia...), para aprender a 
interpretar o seu sentido 
relixioso e o seu valor 
formativo. 
 

• Identificar algúns 
personaxes fundamentais 
da Historia da salvación e 
doutras relixións presentes 
na nosa cultura, 
descubrindo o valor 
central da persoa de 
Xesucristo.). 

 
• Saber utilizar os principais 

libros da fe cristiá, sobre 
todo o Novo Testamento, 
mediante a localización, 
lectura e interpretación 
dalgúns textos  esenciais  
do acontecemento  
cristián. 

• O Bautismo: 
incorporación á 
Igrexa. 

• A unidade 
eclesial: fillos 
dun mesmo Pai. 

• Xesucristo 
santifica o tempo: 
o ano litúrxico. 

1. Recoñecer o Bautismo 
como medio para 
formar parte da Igrexa. 

 
 
 
 
 
2. Observar e comprender 

os signos presentes na 
liturxia bautismal. 

 
 
3. Tomar conciencia de 

que o Pai xera a 
unidade da Igrexa. 

 
 
 
 
 
 
4. Coñecer o ano 

litúrxico e os seus 
tempos. 

 

1.1 Coñece e explica coas 
súas palabras o sentido 
do bautismo. 

1.2 Identifica aos pais, 
padriños, presbíteros, 
bautizados como pobo 
xerado por Xesús. 
 

2.1 Asocia os elementos 
materiais da auga, da luz 
e do óleo co seu 
significado sacramental. 
 

3.1 Relaciona a unidade da 
Igrexa coa unidade dos 
órganos do seu propio 
corpo. 

3.2 Sinala en diferentes 
expresións artísticas a 
representación de Deus 
como pai de todos. 
 

4.1 Constrúe un calendario 
onde localiza os 
diferentes tempos 
litúrxicos. 

CCL 
CSC 
CD 

CSIEE 
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  CONTIDOS E CRITERIOS MÍNIMOS EXIXIBLES  
Criterios de avaliación: 

Ao terminar, o alumno deberá:  

• Saber que a creación e a vida son un agasallo de Deus aos homes.  

• Coñecer a Igrexa como familia dos cristiáns. 

• Distinguir as dúas festas máis importantes: o Nadal e a Semana Santa.  

• Recoñecer algún símbolo cristián.  

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 
• A creación do ser humano e do mundo.  

• A Igrexa, a gran familia de Deus.  

 A festa do Nadal: Nacemento de Xesús.  

• A Semana Santa: Xesús morre na cruz.  

• Símbolos relixiosos cristiáns: cruz, pan e viño.  

 

TRATAMENTO DÁ EDUCACIÓN EN VALORES 
• Amor e bondade como trazos que definen a Deus creador.  

• Valoración e coidado dá Creación: aprender a respectar e coidar ou noso planeta. Ecoloxía.  

• Esperanza e confianza: valores que se desprenden dá historia de Adán e Eva, ao introducir ou 

concepto de pecado. 

• A xenerosidade como entrega e servizo aos demais.  

• Ou amor como elemento motivador á hora de relacionarse coas demais persoas.  

• A lealdade ás persoas que nos mostran ou seu amor.  

• A comunidade como elemento do que forman parte diferentes persoas para compartir a súa 

vida e a súa fe.  

 

8. OBXECTIVOS/CONTIDOS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE/COMPENTENCIAS CLAVE DO TERCEIRO CURSO 

 
(TÁBOA ADXUNTA) 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
Estándares de 
Aprendizaxe 

Competencias clave 

BLOQUE 1: LA CREACIÓN 
 

• Coñecer, apreciar e 
respectar o 
patrimonio cultural-
relixioso como 
expresión da fe 
católica.  

 
• Comprender e 

valorar o sentido 
sacro, festivo, 
cultural e celebrativo 
das festas e os seus 
ritos especialmente 
na liturxia da Igrexa.  

 
• Coñecer e manexar a 

Biblia recoñecendo a 
súa estrutura de 
forma básica. 
Identificar o sentido 
dalgúns textos 
básicos como 
Palabra de Deus.  

 
• Comprender a 

relación intrínseca 
entre os valores 
básicos do ser 
humano e a acción 

 
• A acción de Deus 

creador do home e a 
muller, superiores a 
todo o creado. 
Valores que xorden 
da creación, a 
fraternidade.  

 
• O ser humano 

necesita a axuda de 
Deus. Xesús puxo a 
súa confianza no seu 
Pai Deus.  

 
• A ruptura do home 

con Deus polo 
pecado.  

 
• A resposta de Deus á 

separación do home 
mostrando o seu 
misericordia.  

 
• A celebración da 

vinda de Xesús en 
Nadal. O seu amor e 
a súa salvación.  

 

 
B1.1 Saber en que 
consiste a acción 
creadora de Deus hoxe e 
como continúa creando e 
convida o home a 
colaborar con El. Todos 
podemos e debemos 
colaborar con Deus.  
 
B1.2 Tomar conciencia 
de que Deus axuda ao 
home sen quitarlle a súa 
liberdade, dándolle forza 
para vencer o mal. 
Confiamos en Xesús 
como El confiou no seu 
Pai Deus.  
 
B1.3 Reflexionar ante a 
realidade de que as 
nosas accións poden ser 
boas ou malas. Ás veces 
temos fallos, 
deficiencias, ofensas: 
pecamos.  
 
B1.4 Descubrir como 
Xesús ensínanos que 
Deus é Pai 
misericordioso que 

 
B1.1.1. Recoñece o 
amor de Deus connosco 
ao crearnos á súa imaxe.  
 
B1.2.1. Sabe que 
necesita confiar no 
Señor para vencer o mal.  
 
B1.3.1. Identifica algúns 
feitos e palabras de 
Xesús que mostran o 
amor de Deus ao home.  
 
B.1.4.1. Coñece e 
relaciona os sacramentos 
da Reconciliación.  
 
B1.5.1. Fundamenta o 
sentido do mandamento 
do amor como ensina 
Xesús. 
 
B1.6.1. Comprende e 
valora accións salvíficas 
de Xesús nas referencias 
bíblicas sobre os seus 
milagres, a súa morte e 
resurrección.  
 

CCL  
CCESC  
CAA  
CSIEE  
CSC 
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creadora de Deus 
Pai.  

 

sempre perdoa ao que se 
arrepinte. 
 
B1.5 Coñecer que o 
home non é como lle 
gustaría ser. O home 
necesita que se lle 
perdoen os seus fallos, 
as súas malas  accións, 
os seus pecados. 
Necesita sobre todo a 
salvación de Deus. Deus 
ofrece a salvación aos 
homes aínda que lle 
ofenderon. Xesús veu 
para salvar ao home do 
pecado.  
 
B1.6 Valorar que en 
Nadal Xesús vén para 
salvarnos, móstranos o 
camiño, a verdade e a 
vida. Móstranos o seu 
amor.  

BLOQUE 2: JESUCRISTO EL SALVADOR 

 
• Valorar a novidade 

do amor de Deus 
que nos salva do 
pecado e da morte, 
polo seu Fillo 
Xesucristo, 
apreciando a acción 
salvífica da Igrexa, 

 
� A salvación de Deus 
chéganos coa morte e 
resurrección de 
Xesucristo, Salvador, 
vencedor do pecado e 
da morte, vive para 
sempre.  
 

B2.1 Comprender o 
amor de Xesús. A 
Xesús seguíronlle 
moitos, os que viran nel 
o amor e a bondade de 
Deus. Outros buscaban 
como matarlle pois o 
amor e a bondade de 
Xesús denunciáballes o 

B2.1.1. Sabe razoar que 
a fe e as obras son 
respostas ao amor de 
Deus, manifestado en 
Xesucristo.  

CCL CSC CAA   
 
• A salvación de Deus 

chéganos coa morte 
e resurrección de 
Xesucristo, 
Salvador, vencedor 
do pecado e da 
morte, vive para 

 
B2.1 Comprender o 
amor de Xesús. A Xesús 
seguíronlle moitos, os 
que viran nel o amor e a 
bondade de Deus. 
Outros buscaban como 
matarlle pois o amor e a 
bondade de Xesús 

 
B3.1.1. Comprende e é 
capaz de explicar que 
quen une aos membros 
da Igrexa é o Espírito 
Santo.  
B3.1.2. Recoñece que a 
Igrexa é a familia dos 
fillos de Deus.  
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Corpo de Cristo.  
 
• Identificar o 

significado dalgúns 
textos básicos da 
mensaxe cristiá, 
que faciliten a 
comprensión da 
acción do Espírito 
Santo na Igrexa e 
no mundo.  

 
• Descubrir en 

Xesucristo camiño, 
verdade e vida o 
fundamento para un 
estilo de vida 
cristián.  

 
• Recoñecer os 

valores cristiáns xa 
presentes nas 
figuras bíblicas 
máis destacadas da 
historia da 
Salvación.  

 

� A acción do E.S. está 
sempre presente na 
Igrexa.  
 
� Os sacramentos da 
Igrexa. Penitencia.  
 
� A fe e o seguimento 
dos apóstolos é a súa 
resposta ao amor que 
Xesucristo móstralles.  
 

seu egoísmo e a súa 
mentira. Xesús pola súa 
morte na cruz quixo 
darnos a maior proba 
do amor de Deus, 
amando até o límite, até 
a morte. Cristo morreu 
na cruz para cumprir a 
vontade do Pai que era 
salvarnos a todos. Ao 
terceiro día resucitou.  

 B2.2.1. Identifica en relatos vocacionais (María, Zaqueo, 
Pedro, Pablo) o cambio que lles produciu atoparse con Xesús. 
B2.2.2. Enumera aspectos valiosos das persoas (servizo, 
altruísmo, capacidade de inventiva…)  

 

sempre.  
 
• A acción do E.S. 

está sempre presente 
na Igrexa.  

 
• Os sacramentos da 

Igrexa. Penitencia.  
 
• A fe e o seguimento 

dos apóstolos é a súa 
resposta ao amor que 
Xesucristo 
móstralles.  

 

denunciáballes o seu 
egoísmo e a súa mentira. 
Xesús pola súa morte na 
cruz quixo darnos a 
maior proba do amor de 
Deus, amando até o 
límite, até a morte. 
Cristo morreu na cruz 
para cumprir a vontade 
do Pai que era salvarnos 
a todos. Ao terceiro día 
resucitou.  
 
B2.2 Coñecer que todo 
canto fixo Xesús por nós 
é porque nos ama máis 
que ninguén e por iso 
quere que lle sigamos e 
fagamos o que El fai. 
Tomar conciencia de 
que Xesús convídanos a 
seguirlle e a ser o seu 
discípulo. Seguir a 
Xesús é imitarlle en todo 
o que el fixo,  
coñecerase aos 
discípulos de Xesús.  
 
B3.4 Orientar o sentido 
último da vida como 
plenitude do encontro 
con Deus. Porque a 
morte non é o final de 
todo. Para o cristián a 
morte significa o 

 
B3.2.1. Sabe que o 
Espírito Santo axúdanos 
a coñecer a Xesús e 
dános forzas para 
seguirlle e ser 
testemuñas súas.  
 
B3.3.1. Sabe aplicar na 
relación cos amigos e a 
familia algúns valores 
xerados na persoa de 
Xesucristo, a humildade, 
o servizo, o amor.  
 

 
 
 
 
 
CCL  
CSC  
CD  
CSIEE  
CAA  
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encontro definitivo con 
Xesucristo resucitado e 
vivo para sempre.  
 
 

BLOQUE 3: LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS 

 
• Identificar a Igrexa 

nas súas 
manifestacións, 
recoñecer a presenza 
de Deus e a súa 
graza nos 
sacramentos, e o 
servizo eclesial 
prestado polos 
apóstolos e os seus 
sucesores.  

 
• Valorar a relación 

entre a fe e o 
comportamento 
cristián, coñecendo 
as raíces e o sentido 
da acción e do 
compromiso cristián.  

 
• Descubrir a relación 

entre o destino 
eterno do home e a 
realidade temporal 
na que está a vivir, 
apreciando a vitoria 

 
• mandamento do 

amor a Deus e ao 
próximo e os 
mandamentos, 
expresión da lei 
natural e do amor de 
Deus. Regra de 
conduta humana e 
cristiá.  

 
• O valor das festas no 

novo pobo de Deus. 
A acción de grazas a 
deus nas festas 
relixiosas.  

 
• O cristián realiza un 

camiño que culmina 
na vida eterna.  

 
 

 
B3.1 Valorar que na 
comunidade dos 
discípulos de Xesús, a 
Igrexa, vívese como 
irmáns.  
Saber que o Espírito 
Santo produce nos 
cristiáns os froitos do 
amor, a alegría, a paz, a 
bondade e a fidelidade e 
a unidade.  
 
B3.2 Saber que a Igrexa 
perdoa os pecados no 
nome de Deus. 
Comprender que igual 
que somos perdoados 
tamén nós debemos 
perdoar e ser 
misericordiosos. Polo 
sacramento da 
Penitencia a Igrexa 
perdóanos no nome de 
Deus.  
 
B3.3 Coñecer e valorar o 

 
B3.1.1. Comprende e é 
capaz de explicar que 
quen une aos membros 
da Igrexa é o Espírito 
Santo.  
B3.1.2. Recoñece que a 
Igrexa é a familia dos 
fillos de Deus.  
 
B3.2.1. Sabe que o 
Espírito Santo axúdanos 
a coñecer a Xesús e 
dános forzas para 
seguirlle e ser 
testemuñas súas.  
 
B3.3.1. Sabe aplicar na 
relación cos amigos e a 
familia algúns valores 
xerados na persoa de 
Xesucristo, a humildade, 
o servizo, o amor.  
 
B3.4.1. Recoñece o 
sentido relixioso 
nalgunhas obras 

CCL  
CSC  
CD  
CSIEE  
CAA  
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de Cristo sobre a 
morte.  

 
• Descubrir e apreciar 

a síntese dos 
elementos básicos da 
fe cristiá presentes  

 

mandamento de amar a 
Deus e ao próximo. O 
próximo é calquera 
persoa que se achega a 
aquel que necesita 
axuda, o próximo é 
calquera persoa 
necesitada. Xesús 
acláranolo coa parábola 
do Samaritano. O amor 
de Xesús non exclúe nin 
sequera os inimigos. A 
caridade e o amor é o 
máis excelente dos dons 
de Deus. Polo amor 
coñecerase aos 
discípulos de Xesús.  
 
B3.4 Orientar o sentido 
último da vida como 
plenitude do encontro 
con Deus. Porque a 
morte non é o final de 
todo. Para o cristián a 
morte significa o 
encontro definitivo con 
Xesucristo resucitado e 
vivo para sempre.  
 

artísticas e xestos 
litúrxicos.  
B3.4.2. Sabe explicar o 
significado dalgúns 
textos evanxélicos que 
fagan referencia á vida 
eterna.  
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CONTIDOS E CRITERIOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR O CURSO  
Criterios de avaliación:  
Ao terminar o ciclo, o alumno deberá:  

• Recoñecer o amor de Deus connosco ao crearnos á súa imaxe.  

• Coñecer e relacionar os sacramentos da Reconciliación.  

• Saber razoar que a fe e as obras son respostas ao amor de Deus, manifestado en Xesucristo.  

• Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de Deus.  

• Saber explicar o significado dalgúns textos evanxélicos que fagan referencia á vida eterna.  
 
CONTIDOS MÍNIMOS:  

• A creación do ser humano a imaxe de Deus.  

• A fe e as obras son respostas ao amor de Deus.  

• A Igrexa, a gran familia de Deus.  

• A festa do Nadal: Nacemento de Xesús.  

• Textos bíblicos que nos falan da vida eterna  
 

 
TRATAMENTO DÁ EDUCACIÓN EN VALORES  

• Amor e bondade como trazos que definen a Deus creador.  

• Esperanza e confianza: valores que se desprenden da historia de Adán e Eva, ao introducir o 
concepto de pecado.  

• Valoración e coidado da Creación: aprender a respectar e coidar o noso planeta. Ecoloxía.  

• Cumprir o pactado: co nacemento de Xesús aprendemos que Deus cumpre a súa Palabra.  

• Respecto cara aos demais, ao coñecer os trazos e as situacións doutras culturas e países 
distintos.  

• Tolerancia cara a outras relixións e culturas, mediante o coñecemento dalgún dos seus 
monumentos e construcións.  

 
• Esperanza e confianza dos nosos antecesores en Deus para poder seguir adiante co plan de 

Salvación.  

• Esforzo e superación: vivilos fainos ser mellores.  

• Familia: o valor da familia está presente na forma que temos os cristiáns de relacionarnos. 
Todos somos fillos de Deus e, por tanto, irmáns.  

• Pertenza a un grupo valorando o traballo en equipo.  

• Compromiso: ao comprometernos formando parte dalgún grupo, podemos obter bens comúns 
para a sociedade e para nós mesmos.  
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9. OBXECTIVOS/CONTIDOS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE/COMPENTENCIAS CLAVE DO CUARTO  CURSO 

 
 

(TÁBOA ADXUNTA) 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO CUARTO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de Avaliación 

Estándares 
 

Aprendizaxe 
 

Competencias 
 

clave 

BLOQUE 1: LA CREACIÓN 

 
• Comprender e valorar o 

sentido sacro, festivo, 
cultural e celebrativo das 
festas e os seus ritos 
especialmente na liturxia 
da Igrexa. 

• Coñecer e manexar a 
Biblia recoñecendo a súa 
estrutura de forma básica. 
Identificar o sentido 
dalgúns textos básicos 
como Palabra de Deus. 

 

 

• Ou sentido relixioso 
do home 

• A experiencia de 
pecado nos relatos 
das relixións 
antigas. 

• Ou perdón como 
necesidade do ser 
humano. 

 

 
1. Descubrir nos relatos das 
relixións antigas a 
experiencia do pecado 
humano.  
2. Identificar a necesidade do 
perdón para ser feliz. 
 

 
1.1 Localiza e describe 
situacións de pecado 
descubertas nos relatos das 
relixións antigas. 
1.2 Cualifica o tipo de pecado 
en situacións do seu ámbito e 
compáraas coas atopadas nos 
relatos das relixións antigas. 
 2.1 Recorda e acepta 
situacións persoais ou sociais 
que necesitan de perdón.  
 
 
 
 

CSC 
 
CAA 
CSIEE 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO CUARTO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de Avaliación 

Estándares 
 

Aprendizaxe 
 

Competencias 
 

clave 

BLOQUE 2: JESUCRISTO EL SALVADOR 

• Descubrir a relación entre o 
destino eterno do home e a 
realidade temporal na que 
está a vivir, apreciando a 
vitoria de Cristo sobre a 
morte. 

• Recoñecer os valores 
cristiáns xa presentes nas 
figuras bíblicas máis 
destacadas da historia da 
Salvación. 

 

• A Revelación: Deus 
intervén na historia 

• relato do pecado 
orixinal: o home 
quere suplantar a 
Deus. 

• Deus está sempre 
disposto ao perdón. 

• Infidelidade á 
misión 
encomendada por 
Deus na historia de 
David. 

• David sente na súa 
vida a necesidade de 
redención. 

• Deus fiel promete 
un Mesías. 

 

1. Identificar a orixe do 
pecado nalgúns relatos 
bíblicos. 

2. Coñecer as características 
do perdón de Deus. 

3. Memorizar momentos da 
historia de David nos que 
abusa da misión 
encomendada por Deus. 

4. Descubrir e valorar a 
razón pola que David 
sente a necesidade de 
redención. 

5. Aprender e recordar 
historias bíblicas nas que 
Deus promete o Mesías. 

 

1.1 Sitúa no relato as frases 
que expresan a falta de 
colaboración na tarefa de 
Deus e o rexeitamento da 
amizade con El, e aplícaas a 
situacións actuais. 
2.1 Descobre e enumera as 
características do perdón de 
Deus nalgúns relatos bíblicos. 
3.1 Identifica e describe 
comportamentos da vida do 
rei David que se opoñen á 
vontade de Deus. 
4.1 Compara a actitude de 
David con situacións persoais 
nas que sentiu a necesidade de 
ser perdoado. 
5.1 Reconstrúe e memoriza 
escenas bíblicas onde Deus fai 
a promesa do Mesías. 
 
 
 
 
 

CSC 
 
CAA 
CSIEE 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO CUARTO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de Avaliación 

Estándares 
 

Aprendizaxe 
 

Competencias 
 

clave 

BLOQUE 3: LA IGLESIA ES  LA FAMILIA DE DIOS 

• Identificar o
 significado dalgúns 
textos básicos da 
mensaxe cristiá, que 
faciliten a comprensión 
da acción do Espírito 
Santo na Igrexa e no 
mundo. 

 

• Descubrir e apreciar a 
síntese dos elementos 
básicos da fe cristiá 
presentes no Credo da 
Igrexa. 

• Jesucristo, 
cumprimento da 
Historia da 
Salvación 

• perdón de Deus: 
accións e parábolas 
de Jesús. 

• Amizade e 
preferencia de 
Jesús polos máis 
débiles e 
necesitados. 

• Jesús cumpre a 
vontade do Padre: 
paixón e morte de 
Jesús. 

 

1. Comprender o 
significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 

2. Memorizar algunhas das 
accións onde Jesús 
concede o perdón. 

3. Recoñecer a iniciativa de 
Jesús Descubrir e 
apreciar a síntese dos 
elementos básicos da fe 
cristiá presentes no 
Credo da Igrexa. polos 
máis necesitados e os 
enfermos. 

4. Comprender e apreciar 
que, na súa paixón e 
morte, Jesús está a 
cumprir a vontade do 
Padre. 

 

1.1 Analiza, comenta e crea 
relatos onde actualiza as 
parábolas do fillo pródigo e do 
fariseo e o publicano. 
2.1 Visualiza, en obras de arte, 
escenas de perdón e explícaas. 
3.1 Busca, subliña e comenta 
trazos da preferencia de Jesús 
polos máis necesitados e os 
enfermos, nos textos 
evanxélicos. 
4.1 Secuencia ordenadamente 
escenas da Historia da Paixón 
e identifica as palabras de 
Jesús que expresan a súa 
relación co Padre. 
4.2 Distingue e explica frases 
do relato da oración do Horto 
das Oliveiras que expresan a 
obediencia de Jesús ao Padre. 
 
 
 
 
 

CSC 
 
CAA 
CSIEE 
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CONTIDOS E CRITERIOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR O CURSO  
 

Ao terminar o ciclo, o alumno deberá:  
• Recoñecer o amor de Deus connosco ao crearnos á súa imaxe.  

• Coñecer e relacionar os sacramentos da Reconciliación.  

• Saber razoar que a fe e as obras son respostas ao amor de Deus, manifestado en Xesucristo.  

• Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de Deus.  

• Saber explicar o significado dalgúns textos evanxélicos que fagan referencia á vida eterna.  
 
CONTIDOS MÍNIMOS:  

 
• A creación do ser humano a imaxe de Deus.  

• A fe e as obras son respostas ao amor de Deus.  

• A Igrexa, a gran familia de Deus.  

• A festa do Nadal: Nacemento de Xesús.  

• Textos bíblicos que nos falan da vida eterna  
 

TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

• Amor e bondade como trazos que definen a Deus creador. 
 

• Esperanza e confianza: valores que se desprenden dá historia de Adán e Eva, ao introducir ou 
concepto de pecado. 

 
• Valoración e coidado dá Creación: aprender respectar e coidar ou noso planeta. Ecoloxía. 

 
• Cumprir ou pactado: co nacemento de Xesús aprendemos que Deus cumpre a súa Palabra. 

 
• Respecto cara aos demais, ao coñecer vos trazos e ás situacións doutras culturas e países 

distintos. 
 

• Tolerancia cara a outras relixións e culturas, mediante ou coñecemento dalgún dous seus 
monumentos e construcións. 

 
• Esperanza e confianza dúas nos vos antecesores en Deus para poder seguir adiante co plan de 

Salvación. 
 
 

• Familia: ou anima familia está presente na forma que temos os cristiáns de relacionarnos. 
Todos somos fillos de Deus e, polo tanto, irmáns. 

 
• Pertenza a un grupo valorando ou traballo en equipo. 
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19. OBXECTIVOS/CONTIDOS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE/COMPENTENCIAS CLAVE DO QUINTO  CURSO 

 

 
(TÁBOA ADXUNTA) 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
Estándares de 

Aprendizaxe 

Competencias 

clave 

BLOQUE 1: LA CREACIÓN 

• Comprender a relación 
intrínseca entre os valores 
básicos do ser humano e a 
acción creadora de Deus 
Pai.  
 

• Coñecer, apreciar e 
respectar o patrimonio 
cultural-relixioso como 
expresión da fe católica.  
 

• Comprender e valorar o 
sentido sacro, festivo, 
cultural e celebrativo das 
festas e os seus ritos 
especialmente na liturxia 
da Igrexa.  
 

• Coñecer e manexar a 
Biblia recoñecendo a súa 
estrutura de forma básica. 
Identificar o sentido 
dalgúns textos básicos 
como Palabra de Deus. 

• Estrutura do 
fenómeno 
relixioso.   
 

• As respostas ás 
preguntas sobre  
o mal, a dor e a 
morte.  
 

• A Biblia como 
fonte de valores 
para o mundo 
actual. A 
solidariedade, o 
compromiso cos 
pobres e o 
respecto ás 
conviccións 
relixiosas. 

B1.1 Recoñecer que o 
desexo de Deus está 
inscrito no corazón do 
home, porque o home  foi 
creado por Deus  e para 
Deus. De múltiples 
maneiras, na súa historia, e 
até o día de hoxe os homes 
expresaron a súa procura 
de Deus por medio das 
súas crenzas e  os seus 
comportamentos relixiosos 
(oracións sacrificios, 
cultos). A unión  íntima e 
vital con Deus pode ser 
esquecede e mesmo 
rexeitada, pero Deus non 
cesa de chamar a todo 
home. 

B1.1.1. Valora algúns 
signos e símbolos 
representativos do 
fenómeno relixioso na 
antigüidade. 
 

CSC 
CAA 
CCEC 
CCL 
 
 

B1.2 Tomar conciencia de 
que o home se interrogou 
sempre ante as marabillas 
do universo e a existencia 
humana. Comprender  a 
creación como obra de 
Deus. Toda a creación é 
boa  porque Deus fíxoa. O 
relato bíblico proclama a 
creación do universo 

B1.2.1. Sabe que Deus é 
creador e faio por amor. 



30 

 

enteiro por Deus, “o ceo e 
a terra”. 
B1.3 Saber responder a 
algúns ás preguntas sobre o 
home e a evolución da 
natureza. Saber que no  
íntimo do home vemos que 
se diferencia da natureza: o 
home ten espírito, 
intelixencia vontade libre, 
conciencia; por iso 
aseméllase máis a Deus 
que ao mundo creado. 

B1.3.1. Sabe valorar  as 
achegas no ser humano o 
feito de ser creado e amado 
por Deus como fillo 

B1.4 Recoñecer que o 
Deus que se manifesta na 
Escritura é un Deus 
Creador. Chamando ás 
cousas á existencia fai 
triunfar o amor. Coloca o 
amor na orixe mesmo do 
ser. Creando o mundo pola 
súa Palabra triunfou sobre 
os poderes do caos (Gn. 
1,2). O home posúe unha 
dignidade e 
responsabilidade para 
colaborar con Deus no 
coidado do mundo. O amor 
se é creador non é un vago 
sentimento. 

B1.4.1. Razoa como Deus 
dásenos a través dos 
sacramentos. 

B1.5 Valorar  o amor de 
Deus que se manifesta en 
aceptar o risco de crear 
seres que lle esquezan e 
néguenlle; vencer o mal a 

B1.5.1.Valora o amor de 
Deus e o sufrimento do seu 
propio Fillo Xesús. 
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forza do ben; seguir 
creando e recreando; 
asumir no seu propio Fillo 
o sufrimento. 
 

BLOQUE 2: JESUCRISTO EL SALVADOR 

• Valorar a novidade do 
amor de Deus que nos 
salva do pecado e da 
morte, polo seu Fillo 
Xesucristo, apreciando a 
acción salvífica da Igrexa, 
Corpo de Cristo.  
 

• Descubrir en Xesucristo 
camiño, verdade e vida o 
fundamento para un estilo 
de vida cristián.  
 

• Identificar a Igrexa nas 
súas manifestacións, 
recoñecer a presenza de 
Deus e a súa graza nos 
sacramentos, e o servizo 
eclesial prestado polos 
apóstolos e os seus 
sucesores.  
 

• Recoñecer os valores 
cristiáns xa presentes nas 
figuras bíblicas máis 
destacadas da historia da 
Salvación.  

• O gran misterio 
da salvación e 
redención de 
Xesucristo, 
Salvador e 
Redentor do 
pecado e da 
morte. O cordeiro 
de Deus que quita 
o pecado do 
mundo.  
 

• A presenza da 
Virxe María no 
Evanxeo. María 
signo de fe e de 
esperanza. 
 

• A Biblia e  a 
promesa do Señor 
que ha de vir con 
gloria a xulgar a 
vivos e mortos. A 
Unción dos 
enfermos. 

 
 

B2.1 Apreciar a acción 
salvadora de Xesucristo. 
Foi o que en verdade 
cambiou o rumbo da 
escravitude do mal e do 
pecado. El é o Salvador. 
Toda a historia da 
salvación, dirixida por 
Deus a favor dos homes, 
prepara o camiño para a 
súa vinda. El é o cordeiro 
de Deus que quita o pecado 
do mundo. 

B2.1.1. Sabe sintetizar os 
puntos esenciais sobre a 
salvación do home 
realizada por Xesucristo. 

 
 
CSIEE 
CSC 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.2 Valorar a fe, o amor e 
a esperanza da Virxe 
María. Ela é Nai de Deus  
porque dela naceu 
Xesucristo, que é 
verdadeiro Deus, nado do 
Pai antes de todos os 
séculos e  é verdadeiro 
home nado de María, 
traballou coas súas mans  
de home, intelixencia e 
corazón tamén de home. 
Verdadeiro Deus e 
verdadeiro Home. A 
promesa de Deus  de 

B2.2.1. Sitúa e valora  a 
presenza da Virxe María 
nos momentos culminantes 
da vida de Cristo, 
recoñecendo que ocupa un 
lugar especial na salvación. 
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•  Descubrir a relación entre 

o destino eterno do home e 
a realidade temporal na 
que está a vivir, 
apreciando a vitoria de 
Cristo sobre a morte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enviar  un salvador 
cúmprese co nacemento de 
Xesús en Belén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.3 Descubrir en 
Xesucristo Salvador un 
modelo radicalmente novo 
de vida que leva unha 
conversión persoal. 

B2.3.1. Comprende as 
principais respostas ás 
preguntas sobre o mal, a 
dor e a morte, 
fundamentadas na acción 
Salvadora de Xesucristo. 
 

B2.4 Orientar o sentido 
último da vida como 
plenitude do encontro con 
Deus. O cristián espera  a 
segunda Vinda de Xesús, 
ao fin dos tempos como 
Xuíz e Señor de todos os 
homes.  
 

B2.4.1. Sabe que a Igrexa 
nos serve no camiñar cara 
ao ceo. 

B2.5 Comprender as 
condicións básicas para 
seguir a Xesús: é responder 
á súa chamada, fiarse da 
súa Palabra, camiñar como 
El camiñou para poder 
recibir o Reino de Deus 
que nos trae. Xesús di aos 
que queren seguirlle: non 
sodes vós os que me 
elixistes, son eu quen vos 
elixín e destineivos para 
que vaiades e deades 
froito. 
 

B2.5.1. Valora a misión dos 
membros da Igrexa, a súa 
fe e a súa entrega como 
continuidade da misión de 
Xesucristo. 

B2.6 Recoñecer e valorar a B2.6.1. Recoñece e valora a 
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 novidade que supón  a 
forma de comunicación 
divina e a gratuidade da 
súa linguaxe baseada no 
amor que se expresa na 
persoa de Cristo na Biblia. 
 

forma na que Deus se 
comunica cos seus fillos e 
fillas. 

 
 

BLOQUE 3: LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS 
• Identificar o significado 

dalgúns textos básicos da 
mensaxe cristiá, que 
faciliten a comprensión da 
acción do Espírito Santo 
na Igrexa e no mundo.  
 

• Valorar a relación entre a 
fe e o comportamento 
cristián, coñecendo as 
raíces e o sentido da 
acción e do compromiso 
cristián.  
 

• Descubrir e apreciar a 
síntese dos elementos 
básicos da fe cristiá 
presentes no Credo da 
Igrexa.  
 

• Xesús chama e 
envía aos seus 
discípulos por 
todo o mundo 
para continuar a 
súa obra de 
salvación. A 
expansión da 
Igrexa. 
 

• Os sacramentos 
para o 
crecemento e 
propagación do 
Pobo de Deus: 
Confirmación, 
Orde sacerdotal. 
 

• A Igrexa, novo 
Pobo de Deus. A 
estrutura e 
composición da 
Igrexa un signo 
visible do amor 
do Pai.  O Papa, 
os Bispos, os 

B3.1 Coñecer o contido 
dos sacramentos 
profundando neles como 
celebracións  festivas e 
comunitarias da 
comunidade cristiá. Cristo 
actúa  especialmente e 
perpe-túa na Igrexa os seus 
actos salvadores. Na 
Confirmación dásenos  o 
Espírito de Xesús  para que 
sexamos as súas 
testemuñas. Coa Orde 
Sacerdotal consá-granse 
novos sacerdo-tes para o 
servizo da Igrexa. 

B3.1.1. Sabe situar en 
textos evangélicos a orixe 
da Igrexa e a súa finalidade 
de salvación. 
 
 
B3.1.2. Comprende  o 
servizo eclesial que os 
apóstolos e os seus 
sucesores prestan ao pobo 
de Deus. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3.2 Coñecer o sentido 
que Cristo dá  á autoridade 
da Igrexa, que se exerce 
como servizo. Para 
implantar o seu reino 
Cristo envía aos seus 
Apóstolos e aos seus 
sucesores. Del reciben o 
poder de obrar no seu 
nome. O Señor fixo a 
Pedro  funda-mento visible 

B3.2.1. Identifica e valora 
algunhas institucións da 
Igrexa dedicadas á axuda 
aos demais. 
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Sacerdotes, a 
Igrexa Universal 
e a Igrexa 
diocesana. 

da súa Igrexa. O Papa goza 
dunha  potestade supre-ma, 
plena e universal para 
coidar as almas. Os bispos, 
instituidos polo Espírito 
Santo suceden aos 
Apóstolos. Cada un dos 
bispos é o principio e 
fundamento visible de 
unidade nas súas Igrexas 
particula-res. Os bispos, 
axudados polos presbí-
teros, os seus colabo-
radores, e os diáconos, 
teñen a misión de ensi-nar 
a fe, celebrar o culto e 
dirixir a súa Igrexa. 
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CONTIDOS E CRITERIOS MÍNIMOS EXIXIBLES PARA SUPERAR O CICLO  
Criterios de avaliación: 

Ao terminar o ciclo, o alumno deberá:  

• Describir que consecuencias ten no ser humano o feito de ser creado e amado por Deus como 

fillo. 

• Comentar algúns textos do Novo Testamento onde se manifesta a humanidade e a divindade 

de Xesucristo. 

• Sintetizar os puntos esenciais sobre a salvación do home realizada por Xesucristo, e razoar 

como Deus dásenos a través dos sacramentos. 

• Sinalar en textos evangélicos a orixe da Igrexa e a súa finalidade de salvación. 

• Describir a misión dos membros da Igrexa como continuidade da misión de Xesucristo. 

• Situar e valorar a presenza da Virxe María nos momentos culminantes da vida de Cristo, 

recoñecendo que ocupa un lugar especial na salvación. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 
• Coñecer e valorar a súa forma de ser. 

• Valorar as crenzas dos antepasados representadas en obras do patrimonio cultural da súa 

localidade. 

• Respectar as diferentes actitudes ante a existencia de Deus. 

• Comprender a necesidade de coidar, conservar e continuar a Creación. 

• Identificar o símbolo da auga no Bautismo. 

• Recoñecer a Xesús como o Mesías Salvador na historia do pobo de Israel. 

• Comprender o compromiso social dos cristiáns para contribuír á construción do Reino de 

Deus. 

• Coñecer a vida de María e as súas actitudes de confianza, espera e alegría. 

TRATAMENTO DÁ EDUCACIÓN EN VALORES 
• Adquisición progresiva de seguridade en si mesmo para enfrontarse con autonomía a calquera 

situación e para resolver aquelas que sexan conflitivas. 

• Identificación e análise das causas que provocan situacións de marxinación e inxustiza social. 

• Superación de prexuízos respecto das persoas ou os grupos sociais minoritarios. 

• Interese por coñecer os aspectos positivos doutras culturas e valoralos adecuadamente. 
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• Interese por comprender e valorar as características e calidades das persoas que lle rodean, 

establecendo con elas relacións equilibradas e construtivas, así como recoñecendo e 

valorando críticamente as súas diferenzas. 

• Desenvolvemento progresivo da autonomía persoal. 

• Interese por establecer relacións afectivas cos demais. 

• Participación nas actividades de grupo, respectando os puntos de vista dos demais. 

• Importancia e valoración do labor que a Igrexa, a través das súas institucións, ofrece 

desinteresadamente aos máis necesitados. 

• Aprecio polos valores básicos que rexen a vida e a convivencia, descubrindo as razóns da súa 

existencia e obrando en consecuencia.  

 

 

23. OBXECTIVOS/CONTIDOS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE/COMPENTENCIAS CLAVE DO SEXTO CURSO 

 

(TÁBOA ADXUNTA) 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO SEXTO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de Avaliación 

Estándares 
 

Aprendizaxe 
de 

Competencias 
 

clave 

BLOQUE 1: LA CREACIÓN 

• Comprender e valorar o 

sentido sacro, festivo, 

cultural e celebrativo das 

festas e os seus ritos 

especialmente na liturxia da 

Igrexa. 

 

 

• Coñecer e manexar a Biblia 

recoñecendo a súa estrutura 

de forma básica. Identificar 

o sentido dalgúns textos 

básicos como Palabra de 

Deus.  

 

A incapacidade de ser 
humano para ser feliz 
reclama a salvación. 
A plenitude do ser 
humano está na relación 
con Deus. 
 

1. Avaliar circunstancias que 
manifestan a imposibilidade 
da natureza humana para 
alcanzar a plenitude. 
2. Recoñecer e aceptar a 
necesidade dun Salvador 
para ser feliz. 
3. Interpretar signos, en 
distintas culturas, que 
evidencian que a plenitude 
humana se alcanza na 
relación con Deus. 
4. Recoñecer que a relación 
con Deus fai a persoa máis 
humana. 
 

1.1 Identifica e xulga 
situacións nas que recoñece a 
imposibilidade de ser feliz. 
2.1 Busca, compara e comenta 
distintas expresións do desexo 
humano de salvación na 
literatura e música actuais. 
3.1 Descobre e explica por 
que os enterramentos, 
pinturas, ritos e costumes son 
signos da relación do home 
coa Divindade. 
4.1 Investiga e recolle 
acontecementos da historia 
onde se aprecia que o feito 
relixioso foi o motor de 
cambios para potenciar os 
dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a 
paz. 
 

CSC 
 
CAA 

CSIEE 

 



38 

 

 
 
 

ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO CUARTO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de Avaliación 

Estándares 
 

Aprendizaxe 
de 

Competencias 
 

clave 

BLOQUE 2: JESUCRISTO EL SALVADOR 

• Valorar a novidade do amor 

de Deus que nos salva do 

pecado e da morte, polo seu 

Fillo Xesucristo, apreciando 

a acción salvífica da Igrexa, 

Corpo de Cristo. 

 Descubrir en Xesucristo 

camiño, verdade e vida o 

fundamento para un estilo de 

vida cristián.  

 

O pobo de Israel como 
depositario da sabedoría 
de Deus. 
Os libros Sapienciais 
enriquecen a 
humanidade. 
•  

1. Diferenciar a achega dos 
sacramentos de servizo á 
misión da Igrexa. 
2. Identificar os trazos do 
tempo litúrxico da Pascua. 
3. Recoñecer e valorar o 
cambio de vida xerado polo 
encontro co Resucitado. 
 

1.1 Identifica e valora 
expresións recollidas nos 
libros sapienciais que 
enriquecen e melloran a 
persoa. 
1.2 Investiga e contrasta a 
sabedoría popular con 
expresións da sabedoría de 
Israel emitindo un xuízo 
persoal. 
1.3 Propón, dialogando cos 
seus compañeiros, situacións e 
comportamentos onde se 
expresa a riqueza humana que 
aparece nos textos sapienciais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 

 
CAA 

CSIEE 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO CUARTO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de Avaliación 

Estándares 
 
Aprendizaxe 

de Competencias 
 
clave 

BLOQUE 3: LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS 

• Valorar a relación entre a fe 

e o comportamento cristián, 

coñecendo as raíces e o 

sentido da acción e do 

compromiso cristián.  

• Descubrir e apreciar a 

síntese dos elementos 

básicos da fe cristiá 

presentes no Credo da 

Igrexa.  

 

• Jesucristo, desvela 
ao Padre. 

• As tentacións de 
Jesús: obstáculo ao 
cumprimento do 
plan de Deus. 

• Jesús envía os 
discípulos para 
continuar coa súa 
misión salvífica 
 

1. Distinguir que a través  
de Jesús atopamos a 
Deus. 

2. Esforzarse por 
comprender que Jesús ten 
que vencer obstáculos 
externos para realizar a 
vontade de Deus. 

3. Comprender que a misión 
de Jesús continúa na 
Igrexa. 

 

1.1 Busca nos discursos do 
evanxeo de Juan frases que 
expresan a relación de Jesús 
co Padre e esfórzase por 
comprender o seu significado. 
2.1 Extrapola as dificultades 
que tivo Jesús na súa vida para 
obedecer ao Padre con 
situacións que viven os seres 
humanos. 
3.1 Localiza e explica a 
misión apostólica nas 
expresións de Jesús recollidas 
nos evanxeos sinópticos. 
3.2 Constrúe un mapa 
comparativo das accións de 
Jesús e as da Igrexa. 
 

CSC 
 
CAA 

CSIEE 
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CONTIDOS E CRITERIOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR O CURSO  
Criterios de avaliación:  
Ao terminar o ciclo, o alumno deberá:  

• Recoñecer o amor de Deus connosco ao crearnos á súa imaxe.  

• Coñecer e relacionar os sacramentos da Reconciliación.  

• Saber razoar que a fe e as obras son respostas ao amor de Deus, manifestado en Xesucristo.  

• Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de Deus.  

• Saber explicar o significado dalgúns textos do evanxelio que fagan referencia á vida eterna.  
 
CONTIDOS MÍNIMOS:  

• A creación do ser humano a imaxe de Deus.  

• A fe e as obras son respostas ao amor de Deus.  

• A Igrexa, a gran familia de Deus.  

• A festa do Nadal: Nacemento de Xesús.  

• Textos bíblicos que nos falan da vida eterna  
 
TRATAMENTO DÁ EDUCACIÓN EN VALORES 
 
• Amor e bondade como trazos que definen a Deus creador. 
• Esperanza e confianza: valores que se desprenden dá historia de Adán e Eva, ao introducir ou 

concepto de pecado. 
• Valoración e coidado dá Creación: aprender respectar e coidar ou noso planeta. Ecoloxía. 
• Cumprir ou pactado: co nacemento de Xesús aprendemos que Deus cumpre a súa Palabra. 
• Respecto cara aos demais, ao coñecer vos trazos e ás situacións doutras culturas e países 

distintos. 
• Tolerancia cara a outras relixións e culturas, mediante ou coñecemento dalgún dous seus 

monumentos e construcións. 
• Esperanza e confianza dúas nos vos antecesores en Deus para poder seguir adiante co plan de 

Salvación. 
• Esforzo e superación: vivilos fainos ser mellores. 
• Familia: ou anima familia está presente na forma que temos os cristiáns de relacionarnos. Todos 

somos fillos de Deus e, polo tanto, irmáns. 
• Pertenza a un grupo valorando ou traballo en equipo. 
 

 


