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1. INTRODUCCIÓN E XUSTIFICACIÓN 

O Ensino Relixioso Evanxélica (ERE) é a materia de relixión impartida desde a 

perspectiva bíblica que caracteriza ao cristianismo evanxélico. 

As Igrexas Evanxélicas, a través do Departamento de Investigación Pedagóxica da 

ERE, xunto coa coordinación xeral da Consellería de Ensino Evanxélica da FEREDE, 

estruturaron a súa achega ao Currículo Educativo establecido polo Estado Español. Desde 

o marco legal a ERE é unha materia oficial nos centros educativos desde que se publicou 

no BOE de 6/07/93.  

Hoxe en día, cando na nosa sociedade fálase dunha educación de calidade estamos a 

referirnos, entre outras cousas, á necesidade dunha educación que abarque todas as 

dimensións da persoa (intelectual, física, emocional, social, moral, espiritual). Noutras 

palabras, descríbese unha educación integral que abarca o desenvolvemento das persoas 

no que se refire ás súas capacidades (desenvolvemento cognoscitivo) e aos seus valores 

(desenvolvemento afectivo). Esta educación leva a necesidade de ensinar ao alumnado 

non a que pensar, senón máis ben como pensar, xa que desta maneira poderán alcanzar as 

súas metas e lograr desenvolver ao máximo o seu potencial.  Tal como sostén o coñecido 

escritor sobre temas de liderado, John C. Maxwell: “O coñecemento só ten valor nas 

mans de quen teña a habilidade de pensar ben”. 

Desde esta perspectiva é imposible que unha educación de calidade leve a cabo desde 

a parcialidade e preténdase deixar ao carón o desenvolvemento espiritual dunha persoa, 

porque de facelo, estaremos a tentar contra o desenvolvemento integral da mesma, 

obxectivo principal da Educación.   

Por tanto, o achegue da Educación Cristiá á Educación é a formación integral do 

cristián baixo o ideal dun home: Xesucristo. Do mesmo xeito, preocúpase de que os seus 

alumnos/as atopen orientación e o sentido da súa existencia a través do coñecemento de 

Deus e da súa identificación con Xesucristo. A nosa meta como profesores de ERE en 

xeral, é ensinar aos alumnos/as como desenvolver un pensamento correcto, san, 

adecuado, tal e como o estipula a Palabra de Deus, o cal sabemos, trae grandes beneficios 

persoais e colectivos.  

Por outra banda, tamén busca achegar ao alumnado as problemáticas actuais, tanto na 

súa sociedade máis próxima como no mundo, co fin de que poida, a través das súas 

accións, experiencias e pensamentos, establecer unha orde social máis xusto, baseado nas 

leis establecidas por Deus.  

Un factor importante a ter en conta é que a Educación Cristiá, a través da súa mensaxe 

de amor, xustiza, perdón e reconciliación, ofrece ferramentas sólidas para que os 

alumnos/as poidan loitar cos problemas sociais, morais, políticos e até económicos que 

enfronta como individuo/a e como parte dunha sociedade. 

Ademais, para que o proceso ensino-aprendizaxe que se produce na Educación Cristiá 

logre alcanzar os seus propósitos, este débese realizar desde un contexto social, onde se 

de a presenza e a participación doutras persoas.  Tal como sostén Paulo Freire, débese 

relacionar a educación á actividade persoal e comunitaria no mundo, transformando as 

realidades que non promovan a liberdade da persoa. Para iso, debemos ter en conta, por 

exemplo, que o desenvolvemento de valores non se pode facer desde unha perspectiva 

individual, senón que se necesita forzosamente unha estrutura comunitaria.   
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Por último, resumir que a Educación Cristiá abarca todas as dimensións do ser 

humano: a dimensión ideolóxica, que se refire ao marco teolóxico da fe cristiá,  a 

dimensión ritual, que ten que ver coas prácticas de culto e adoración, a dimensión 

experiencial, a cal abarca os sentimentos que se forman no individuo e a forma na que as 

súas crenzas afectan a estes, a dimensión afectiva, que é o efecto que orixina a vida cristiá 

nas persoas, a dimensión social, a cal ten que ver coa súa relación co próximo, e por 

último e non menos importante, a dimensión intelectual, que é a dimensión que 

proporciona o marco de aprendizaxe por medio do cal se facilitan os procesos racionais.   

Con este Proxecto Docente búscase contribuír a que os alumnos/as do CEIP 

Plurilingüe Ría do Burgo atopen a súa identidade persoal a través do Evanxeo (Palabra 

de Deus) e logren integrarse de forma equilibrada na sociedade na que vive. 

 

2. METODOLOXÍA 

A metodoloxía que se utilizará axudará a saber como imos ensinar aquilo que se 

expuxo anteriormente.  No en tanto, o método é un camiño que o mestre/a escolle á hora 

de ensinar, convértense nunha opción e non se poden considerar un fin en si mesmo.  

Doutra banda, a metodoloxía ten que ser vivencial e un aspecto que se terá en conta é 

que o alumnado ten que experimentar por eles mesmos seu proceso de ensino-

aprendizaxe.  Non vale con que o mestre/a impóñallo, iso sería negativo para o 

desenvolvemento espiritual do alumnado. Durante o proceso non podemos obrigar, 

intimidar ou atemorizar ao alumno/a para que cumpra cos obxectivos propostos.  Xesús 

non o fixo, e nós os seus seguidores tampouco debemos facelo. 

Para transmitir as verdades bíblicas non existe un único método.  O propio “Mestre 

de Mestres” (Xesús) utilizou varios métodos para transmitir a súa mensaxe; a través de 

parábolas, historias, a natureza, coñecemento da actualidade, a comparación, o símil, etc. 

Para este Proxecto Docente basearémonos nas seguintes claves á hora de desenvolver 

o método a utilizar: 

 Modelos Metodolóxicos: 

- Modelo discursivo/expositivo 

- Modelo experiencial 

- Aprendizaxe cooperativa, significativo 

- Traballo en grupos 

- Traballo por tarefas 

- Outros 

 Principios Metodolóxicos: 

- Actividades e experimentación 

- Participación 

- Motivación 

- Personalización 

- Inclusión 

- Interacción 

- Funcionalidade 

- Globalización 

- Avaliación formativa 

- Outros 

 Agrupamento: 
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- Tarefas individuais/grupais en formato online 

No caso da metodoloxía para a docencia non presencial seguiranse cos expostos 

anteriormente pero utilizando a plataforma web (aula virtual) para tal fin. 

 

3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Recursos Humanos: 

 Contarase coa profesora na aula, quen axudará no proceso ensino-aprendizaxe. 

 Tamén se contará coa participación de persoas, asociacións o grupos cualificados 

nalgún tema específico na presente programación; co obxectivo de profundar e 

ofrecer máis información aos contidos desenvoltos nas diferentes clases. 

 De igual forma, poderemos traballar en equipo e en rede co resto do profesorado, 

especialmente co profesor/a de Relixión Católica. naquelas áreas que 

coincidamos: educación emocional, social, valores cristiáns, festas comúns, etc.  

Isto ten como obxectivo, ademais do desenvolvemento de habilidades socio 

emocionais, ofrecer ao alumnado unha visión máis concreta sobre a tolerancia, o 

respecto cara aos demais. 

Recursos Materiais: 

 O libro de texto, tanto para o profesor como para o alumnado, será a Biblia.  

Poderanse utilizar outros libros que se axusten aos obxectivos xerais e específicos 

xa establecidos. Estes materiais poderán ser de editoriais evanxélicas e/ou 

seculares nos casos dos traballos de investigación. 

 En canto ao material evanxélico existente utilizarase o material para neno/as 

creado polo grupo O Pacto con Deus, Os Nenos Contan, etc. 

Os seguintes recursos utilizásense tendo en conta o nivel, necesidades e capacidades 

do alumnado. 

 Historias Bíblicas, ilustracións, libros visualizados, cadernos de traballo, traballos 

manuais 

 Investigación, dramas, xogos, conferencias 

 Equipo Dixital 

 Carteis e diagramas, mapas 

 Vídeos  

 Preguntas e Respostas, discusións de mesa redonda 

 Estudo por equipos, choiva de ideas, debates 

 Memorización, canto e adoración 

 

Para levar a cabo a docencia non presencial utilizarase unha páxina web que será a aula 

virtual (https://anynicolasm.wixsite.com/relievangelica), desde a cal se pode acceder 

tanto a Educación Infantil como Primaria. 

 

A comunicación levará a cabo a través de páxina web da materia ou centro, empregando 

a plataforma Abalar. 

 

https://anynicolasm.wixsite.com/relievangelica
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4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

- Proba escrita 15% da nota da avaliación. 

- Proba oral 15% da nota da avaliación. 

- Traballo da clase 40% da nota da avaliación. 

- Actitude na clase 30% da nota da avaliación. 

 

 Procedementos De Avaliación: 

 Observación directa del traballo diario. 

 Análises y valoración de las tarefas creadas para la avaliación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotacións y 

puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Outros 

 

 Instrumentos De Avaliación: 

1. Observación directa. 

2. Rúbrica da unidade. 

3. Proba de avaliación de contidos. 

4. Probas de avaliación externas (cuestionarios, fichas, etc.). 

5. Outros documentos gráficos o textuales. 

6. Debates e interaccións. 

7. Proxectos persoais o de grupo. 

8. Representación y dramatización. 

9. Elaboracións multimedia 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cualificación Cuantitativa: Na proba de control, cada actividade se  cualificará 

con 1 punto se se desenvolveu correctamente. Se a resposta está incompleta se  

cualificará con 0,5.    A  cualificación máxima será 10 puntos. 

A avaliación inicial se  cualificará do mesmo xeito. 

 Cualificación Cualitativa: Terá como clave para o diagnóstico a rúbrica da 

unidade, as probas de avaliación por competencias e a observación directa. 

Valorarase tamén: 

 Asistencia (valórase se o alumno/a non asiste a clases por motivos alleos á súa 

vontade, é dicir, se é responsabilidade da familia non se avaliará de forma negativa 

ao mesmo/a.) 

 Comportamento 

 Esforzo 

 Colaboración cos demais 



 7 

 Capacidade 

 Traballo Cooperativo: Murais, contos, etc. 

 Plan de Fomento da Lectura: Lectura dunha pasaxe bíblica 

 Utilización das Tic: Uso da internet para buscar información 

 

Os criterios  de avaliación tanto para a docencia presencial como a non presencial serán 

os mesmos, posto que a docencia en xeral poderase realiza igualmente nos dous formatos. 

 

6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN: 

1. Escoitar atentamente as historias referidas. 

2. Interiorizar os conceptos sinxelos referidos nas historias. 

3. Mostrar interese e curiosidade por aprender. 

4. Realizar as tarefas referidas a cada historia. 

 

 

7. PLANS DE REFORZO: 

Posto que é unha avaliación continua e o número de alumnado e moi baixo non hai 

programa de recuperación xa que se fose necesario non se avanzaría na materia ata ter 

interiorizado a aprendizaxe anterior. 
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8. PROGRAMACIÓN PRIMEIRO CURSO 

ÁREA RELIXIÓN EVANXÉLICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Instrumento 

avaliación 

BLOQUE 1: DEUS ÁMANOS Pres Non Pres 

 Tomar 

conciencia da 

existencia de 

Deus, o Ser 

Supremo, que 

está interesado 

en cada ser 

humano dunha 

forma especial. 

 Deus 

creoume e 

coñéceme. 

 B1.1 Recoñecer a Deus 

como Creador, 

identificar trazos do seu 

carácter, o seu propósito 

eterno e plan de 

redención para a 

humanidade. 

 REB1.1.1. Recoñece y 

comprende que Dios es 

creador. 

 REB1.1.2 Identifica y 

enumera mostras del amor 

de Dios en súa propia vida.  

 Narra coa súas palabras el 

coidado de Dios sobre la 

Creación y las personas 

baseado en diversas 

historias bíblicas. 

CAA 

CL 

 

 

1 

4 

8 

3 

9 

 Valorar a familia 

cristiá como 

mostra do amor 

de Deus, lugar 

onde desenvolver 

as súas 

responsabilidade

s e de 

adquisición das 

primeiras 

crenzas, 

examinando 

diversas familias 

da Biblia. 

  B1.2 Descubrir que 

Deus ten un propósito 

eterno de salvación 

persoal para o home que 

implica unha mensaxe 

de amor e salvación 

persoal para cada ser 

humano. 

 REB1.2.3. Explica de 

forma oral e por escrito 

como o seu crecemento 

físico, mental, emocional e 

espiritual son parte do plan 

de salvación Deus para a 

súa vida. 

 REB1.2.4. Busca na Biblia 

os textos correspondentes 

ao tema, leos e responde a 

cuestións de comprensión. 

CMCT 

CM 

CD 

CSIEE 

1 

6 
6 
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 Compartir unha 

perspectiva do 

ensino de Xesús 

na vida do 

alumnado. 

 Xesús 

ensíname 

como son os 

seus 

seguidores. 

 B1.3 Coñece as 

principais ensinanzas de 

Xesús.  

 REB1.3.1. Coñece pasaxes 

significativas do Novo 

Testamento. 
CAA 

CCEC 

2 

3 
4 

     

BLOQUE 2: A BIBLIA 

 Apreciar a Biblia 

como o libro por 

medio do cal 

Deus revelou ao 

ser humano a súa 

vontade e 

propósitos para a 

humanidade.  

 Aprender que a 

Biblia é un libro 

formado por 

moitos libros. 

 A Biblia: O 

libro 

inspirado 

por Deus e o 

mellor libro 

para min.   

 Estrutura da 

Biblia: 

Antigo e 

Novo 

Testamento. 

Riqueza 

literaria.   

 

 B2.1 Coñecer a 

protección de Deus 

sobre a Biblia ao longo 

da historia de maneira 

que preservou a súa 

formación, 

desenvolvemento e 

preservación até os 

nosos días. 

 REB2.1.1. Coñece e 

identifica a protección de 

Deus sobre a Biblia ao 

longo da historia. CL 

CAA 

 

1 

8 
6 

 B2.2 Coñecer a orde dos 

libros do Antigo e Novo 

Testamento. 

 REB2.2.2.Coñece a 

estrutura da Biblia. 
CM 4 9 

 Coñecer que na 

Biblia Deus fala 

ás persoas e estas 

respóndenlle. 

 Saber que a 

Biblia conta 

historias que nos 

 Deus 

comunícase 

co ser 

humano. 

 Comprender 

os diferentes 

textos lidos. 

 B2.3 Identificar a partir 

de textos bíblicos 

diferentes experiencias 

de relación entre Deus e 

as persoas. 

 REB2.3.1. Indica algúns 

textos bíblicos que sinalan 

que Deus Pai non nos deixa 

sós.  

CSC 

CCEC 
6 9 

 B2.4 Comprender textos 

lidos. 

 REB2.4.2. Sabe explicar 

cal é o significado dalgúns 

textos bíblicos. 

CL 
6 

4 
7 
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dan a coñecer a 

Deus. 

 Coñecer algúns 

personaxes 

bíblicos e algo da 

súa historia. 

 As 

Parábolas. 

 B2.5 Saber que para os 

cristiáns a Biblia é o 

libro máis importante. 

 REB2.5.3. Recoñece a 

Biblia como o libro sacro 

do cristianismo. 
CAA 3 3 

 

BLOQUE 3: XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa 

vida, a súa obra e a 

súa mensaxe de 

salvación. 

 Xesús, Deus e 

home. 

 A súa vida e 

feitos 

milagrosos. 

 Xesús regálanos 

a salvación. 

 B3.1 Mediante o 

estudo de pasaxes dos 

Evanxeos, identificar e 

ordenar temporal-

mente os principais 

feitos da vida de 

Xesús, elaborando a 

información recollida 

mediante debuxos, 

esquemas. 

 REB3.1.1 Coñece os 

feitos principais da vida 

de Xesús. 

 REB3.1.2. Expón por 

diversos medios 

(verbais, plásticos e 

dixitais) información 

relacionada coa vida e 

ensino de Xesús. 

CD 

CAA 
4 5 

 Aprender a morte de 

Xesús débese ao 

amor que sente polas 

persoas. 

 O amor de Deus.  B3.2 Recoñecer a 

importancia do amor 

de Xesús polas 

persoas. 

 REB3.2.1. Relata coas 

súas propias palabras 

como é o amor de Xesús 

cara ás persoas. 

CCL 

CSC 
6 6 

 Descubrir que Xesús 

ensínanos que amar 

significa servir aos 

demais. 

 B3.3 Saber que para 

Xesús o amor é servir 

aos demais. 

 REB3.3.1. Comprende 

que unha forma de 

seguir a Xesús é servir 

aos demais tal como El 

fíxoo. 

CSC 

CSIEE 

1 

2 
5 
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BLOQUE 4: O POBO DE DEUS 

 Valorar a vivencia 

das primeiras 

comunidades cristiás 

como modelo de 

expresión do amor 

fraterno e 

convivencia da 

familia da fe. 

 Xesús forma e 

encabeza a 

familia da fe.  

 Xesucristo vive 

eternamente e 

maniféstase a 

través do seu 

pobo. 

 B4.1 Descubrir que a 

través de aceptar a 

Xesús como Señor e 

Salvador pódese 

formar parte do Pobo 

de Deus. 

 REB4.1.1. Examina nos 

evanxeos pasaxes que 

falan da oportunidade de 

formar parte da familia 

da fe. 

CL 

CM 

1 

2 
6 

 Coñecer que Deus 

ama especialmente 

aos máis 

desfavorecidos e que 

nós debemos seguir o 

seu exemplo. 

 Os amados por 

Xesús. 

 B4.2 Coñecer e 

apreciar o manda-

mento de amar tanto a 

Deus como ao 

próximo. 

 REB4.2.1. Comprende 

algúns dos valores do 

Evanxeo solidariedade e 

amor aos demais. 
CSC 3 4 

 Identificar valores 

evanxélicos como a 

solidariedade e o 

amor aos demais. 

 O amor de Deus.  B4.3 Coñecer valores 

evanxélicos como a 

solidariedade e o amor 

aos demais. 

 REB4.3.1. Comparte na 

clase a forma na que 

expresa o seu amor e 

solidariedade coa súa 

familia e amigos. 

 REB4.3.2. Manifesta 

tanto na súa relación cos 

amigos e a familia, os 

valores que nos ensinou 

Xesús co seu exemplo. 

CL 

CSC 
6 5 
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 Valorar a importancia 

da amizade. 

 Os discípulos: os 

amigos de Xesús. 

 B4.4 Valorar que na 

comunidade dos 

discípulos de Xesús, a 

Igrexa, vívese como 

irmáns. 

 REB4.4.1. Identifica á 

Igrexa como a familia de 

Deus. CSC 7 7 

 

BLOQUE 5:O MUNDO QUE DEUS CREOU 

 Coñecer e valorar o 

seu corpo, creado por 

Deus, adoptando 

unha actitude 

responsable cara a si 

mesmo, sabendo 

usalo como 

instrumento de 

comunicación e 

relación adecuado 

cos demais seres 

humanos. 

 Deus creou a 

todo ser vivente. 

 Debo coidar o 

meu corpo. 

 B5.1 A partir da 

análise de diversos 

textos bíblicos 

seleccionados polo 

profesor, explicar por 

que como ser humano- 

tanto a súa persoa 

como o seu corpo- ten 

un valor incalculable e 

merece ser coidado e 

respectado. 

 REB5.1.1. Participa en 

diálogos, debates e 

outras exposicións sobre 

a orixe do ser humano 

desde unha posición 

bíblica.  

 REB5.1.2. Argumenta 

bíblicamente en relación 

coa orixe do ser 

humano.  

 REB5.1.3. Valórase a si 

mesmo como acode e o 

seu corpo como creación 

de Deus. 

CL 

CAA 

 

1 

6 
5 

 Coñecer e tomar 

conciencia de que 

Deus creou o mundo 

e ás persoas por 

amor. 

 A Creación é un 

agasallo de Deus. 

 O amor de Deus 

pola súa 

Creación. 

 B5.2 Saber que Deus 

creou o mundo e ás 

persoas. 

 REB5.2.1. Recoñece 

que Deus é o único 

creador e que está 

presente na súa obra. 

 REB5.2.2. Enumera os 

días da creación e o que 

Deus fixo en cada un 

deles. 

CSC 

CM 

CD 

CL 

3 9 
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 B5.3 Recoñecer que 

Deus quérenos e por 

iso creou o mundo. 

 REB5.3.1 Expresa e 

escribe o que sente ao 

saber que Deus creounos 

por amor. 

 6 7 

 Ler e traballar o 

relato da Creación, 

descubrindo que 

Deus é un Pai Bo que 

dá ás persoas o 

agasallo da Creación. 

 Deus é o noso 

Pai Bo – A 

primeira familia. 

 B5.4 Recoñecer a Deus 

como Pai Bo. 

 REB5.4.1. Expresa 

agradecemento a Deus 

pola natureza a través de 

debuxos, oracións, 

xestos en clase, etc. 

CL 

CSC 

6 

2 
9 

 Valorar que facemos 

o ben cando 

coidamos a Creación. 

 Comprometerse no 

coidado da Creación. 

 Teño que coidar 

o agasallo da 

Creación. 

  Aprendo a 

coidar a 

Creación. 

 B5.5 Realizar accións 

que axuden a coidar a 

Creación. 

 B5.6 Valorar a 

natureza de forma 

positiva xa que é un 

agasallo de Deus. 

 REB5.5.1. Enumera 

accións para ser 

mellores fillos e fillas de 

Deus. 

 REB5.6.1. Chégase a 

comprometer co coidado 

da Creación. 

CM 

CSC 
3 4 

 

BLOQUE 6: A FAMILIA E AS RELACIÓNS 

 Valorar a familia 

como mostra do 

amor de Deus, lugar 

onde desenvolver as 

súas 

responsabilidades e 

de adquisición das 

primeiras crenzas, 

examinando diversas 

familias da Biblia. 

 A familia 

planeada por 

Deus. Modelo 

bíblico de 

familia.  

 Pertenza á 

familia. Na miña 

familia crezo, 

desenvólvome e 

cumpro o meu 

papel. Os 

patriarcas. 

 B6.1 Coñece o 

propósito de Deus para 

a familia, identificando 

as características da 

familia cristiá, tanto en 

experiencias familiares 

como bíblicas e outros 

modelos e participa 

activamente como 

membro dentro dunha 

situación familiar. 

 REB6.1.1. Recoñece 

que Deus dálle unha 

familia para que lle 

coide. 

 REB6.1.2. Comprende 

que os seus familiares o 

aman. 

 REB6.1.3. Comprender 

que a súa familia lle 

axuda a crecer; a estar 

san e a aprender. 

CSC 

CCEC 

1 

6 
6 
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 Entender o que 

significa Igrexa 

como comunidade ou 

familia de todos os 

cristiáns, facendo 

unha comparación 

coa forma de actuar 

de nosas propias 

familias. 

 A Igrexa: familia 

dos fillos de 

Deus. 

 B6.2 Aprender o 

significado de Igrexa 

como comunidade, 

comparándoa co modo 

de actuar das familias. 

 REB6.2.1. Segue o 

exemplo que nos deixou 

Xesús respecto da súa 

familia. 

 REB6.2.2. Describe de 

forma sinxela que é 

unha familia e que é 

unha comunidade 

cristiá. 

CSC 

CAA 

8 

2 
9 

 Escoitar, ler e 

traballar un texto que 

faga referencia ao 

mandamento sobre o 

amor. 

 Deus é o noso 

Pai que nos ama. 

 B6.3 Escoitar, ler e 

traballar un texto 

referente ao 

mandamento sobre o 

amor. 

 REB6.3.1. Comprende o 

sentido do mandamento 

sobre o amor tal como 

ensínao Xesús. 

CSC 

CL 

6 

1 
6 

 Coñecer que os 

seguidores de Xesús 

teñen unha misión. 

Descubrir que nós 

axudamos a esa 

misión. 

 Os cristiáns 

somos os fillos e 

fillas de Deus. 

 B6.7 Coñecer a idea de 

Igrexa como familia de 

Xesús. 

 REB6.7.1. Comprende 

que a Igrexa é a familia 

de Xesús e que o seu Pai 

é Deus. 

CSC 

CSIEE 

6 

9 
9 

 

ATENCIÓN A DIVERSIDADE: 

O obxectivo fundamental da ensinanza é atender ás necesidades educativas de todo o alumnado.  

Polo que se levarán a cabo algunhas das seguintes pautas: 

1. Detectar os coñecementos previos do alumnado ao comezo do tema. 

2. Procurar que os contidos relixiosos novos sexan adecuados ao nivel cognitivo do alumnado.  
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Debido a que nesta materia o número de alumnado é moi baixo, a atención á diversidade está garantida. Cando un neno/a necesita axuda de 

calquera tipo recíbea posto que é moi sinxelo prestarlla. 

TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

BLOQUE 1:  

 

 Neste bloque exáltanse especialmente o amor, o amor de Deus e o amor 

cara aos demais. Tamén a crecer na autoestima e comprensión da súa 

importancia como criatura de Deus. 

 O respecto aos demais e o coidado das cousas creadas son tratadas de 

maneira especial. 

BLOQUE 2:  

 

 A Biblia constitúese no centro neurálxico dos valores que emanan de toda 

a área. Do seu tratamento como libro espérase que se desenvolvan o amor 

pola lectura e o respecto e o coidado cara aos textos escritos. 

 Tamén se desenvolven o respecto e comprensión das normas, aprender a 

compartir, axudar, amar e obedecer. 

BLOQUE 3:  

 

 Humildade: Xesús, sendo Deus, fíxose home para poder axudarnos e 

salvarnos. 

 Reflexionar sobre este mundo consumista e tratar de distinguir entre o que 

é realmente necesario e as cousas das que podemos prescindir. 

BLOQUE 4:  

 

 Trabállase a pertenza a un grupo. 

 Autoestima que se desenvolve ao sentirse valorado e amado dentro da 

Igrexa. 

 Colaboración e interese polas persoas que forman parte da Igrexa. 

BLOQUE 5:  

 

 Autoestima que se desenvolve ao sentirse valorado e amado dentro da 

Igrexa. Pertenza a un grupo. 

 Colaboración e interese polas persoas que forman parte da Igrexa. 

BLOQUE 6:  

 

 

 Trabállanse valores relativos á convivencia en familia. Ao mesmo tempo 

que se aprende a convivir, vaise conformando unha identidade propia 

dentro do grupo. Isto leva ao alumno/a a desenvolver as súas habilidades 

persoais en relación con outros e a actuar con autonomía, confianza en sí 
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mesmo, creatividade, etc. Con iso contribúese ao desenvolvemento da súa 

autonomía e iniciativa persoal. 
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9. PROGRAMACIÓN SEGUNDO CURSO 

ÁREA RELIXIÓN EVANXÉLICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
Estándares de 

Aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Instrumento 

avaliación 

BLOQUE 1: DEUS ÁMANOS 
Pres Non 

Pres 

 Expresar a súa 

relación con Deus e o 

seu coñecemento 

bíblico en situacións 

habituais da súa 

contorna. 

 Amor a Deus e 

amor ao 

próximo. 

 B1.1 Descubrir que 

Deus ten un propósito 

eterno de salvación 

persoal para o home 

que implica unha 

mensaxe de amor e 

salvación persoal para 

cada ser humano. 

 REB1.1.1. Identifica e 

enumera mostras do 

amor de Deus na súa 

propia vida. 

 REB1.1.2 Identifica e 

describe situacións 

concretas nas que Deus 

mostra o seu amor ás 

persoas ao longo da 

Biblia. 

CL 

CAA 

CCEC 

 

3 6 

 Descubrir  que Deus 

creou todas as cousas 

e en especial ás 

persoas ao seu xeito. 

 Deus creounos 

por amor. 

 B1.2 Recoñecer que 

fomos creados a imaxe 

e semellanza de Deus. 

 REB1.2.1. Recoñece 

que Deus creoulle como 

alguén marabilloso. 

 REB1.2.2 Expresa que 

sente amado por Deus e 

é capaz de recoñecer as 

súas calidades. 

CMCT  

CM 

CD 

CSIEE 

4 5 
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 Descubrir que somos 

colaboradores con 

Deus na construción 

do seu Reino. 

 O Reino de 

Deus: As 

Parábolas 

 B1.3 Definir o que 

significa: O Reino de 

Deus a través das 

parábolas 

 REB1.3.1. Define o 

significado de Reino de 

Deus. 

 REB1.3.2. Valora 

comportarse como un 

membro do Reino de 

Deus. 

CL 

CSC 

CSIEE 

3 

1 
3 

     

BLOQUE 2: A BIBLIA 

 Analizar as actitudes 

e valores dos 

personaxes bíblicos 

utilizando a 

información 

transmitida pola 

Biblia para iniciar a 

formación do seu 

propio sistema de 

valores.  

 

 Valorar a Biblia 

como unha guía que 

Deus dános para 

coñecer cal é o 

camiño correcto. 

 Deus comunícase 

co ser humano. 

 B2.1 Descubrir e 

coñecer como Deus 

revélase aos seres 

humanos desde o 

comezo da 

humanidade e ao longo 

de toda a historia 

bíblica. 

 REB2.1.1. Comprende e 

explica como Deus 

actúa no medio do seu 

pobo. 

 REB2.1.2. Localiza na 

Biblia textos que 

presentan ao Pobo de 

Deus como medio polo 

cal Deus revelouse ao 

ser humano. 

CL 

CAA 

 

1 5 

 B2.2  Valorar 

positivamente escoller 

o camiño que Deus 

trázanos. 

 REB2.2.1. Identifica 

cales son o Dez 

Mandamentos dados por 

Deus. 

 REB2.2.2. Recoñece o 

Dez Mandamentos como 

un código de conduta. 

 REB2.2.3. Recoñece a 

necesidade de buscar a 

Deus na súa vida diaria. 

CM 

CSC 
3 6 

 Saber que os 

cristiáns nos 

 Xesús é o noso 

Salvador. 

 B2.3 Nomear algunha 

maneira en que os 

 REB2.3.1. Identifica o 

Nadal como o día en que 

CSC 

CCEC 
2 4 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa 

vida, a súa obra e a 

súa mensaxe de 

salvación. 

 O meu pecado 

afástame de 

Deus. 

 Xesús achégame 

a Deus. 

 B3.1 Entender que a 

persoa de Xesús 

transcende a súa vida 

terreal e coñecer a 

esperanza cristiá na 

segunda vinda de 

Cristo. 

 REB3.1.1 Coñece e 

expresa as 

características do 

carácter divino de 

Xesús. 

 REB3.1.2. Identifica 

trazos da participación 

de Xesús en toda a 

historia, pasada, 

presente e futura. 

CL 

CAA 
4 5 

 Lembrar que Xesús 

morreu, resucitou e 

vive por sempre.   

 Xesús vive!  B3.2 Saber que Xesús 

resucitou despois de 

morrer por nós. 

 REB3.2.1. Trata a 

información dada a 

través de pasaxes 

bíblicas a través de 

actividades de 

comprensión lectora. 

CL 

CAA 

 

6 9 

preparamos para 

celebrar o nacemento 

de Xesús. 

 Coñecer as diferentes 

tradicións culturais 

relativas á 

celebración do 

Nadal. 

 

 

 

 Nadal no mundo 

 

 

cristiáns nos 

preparamos para o 

nacemento de Xesús. 

celebramos o nacemento 

de Xesús. 

 REB2.3.2. Sabe Xesús 

naceu para traernos 

Salvación. 

 B2.4 Enumerar 

tradicións e costumes 

do Nadal no mundo. 

 REB2.4.1. Aprende 

diferentes tradicións e 

costumes relativos á 

celebración do Nadal no 

resto do mundo. 

 REB2.4.2. Busca 

información en Internet 

sobre como celebran o 

Nadal noutros países. 

CL 

CSC 

CSIEE 

CD 

1 

5 
5 
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 Lembrar os últimos 

momentos máis 

importantes da 

Semana Santa. 

 Semana Santa: a 

festa dos 

cristiáns. 

 B3.3 Lembrar e 

coñecer os momentos 

especiais da Semana 

Santa. 

 REB3.3.1. Valora a 

morte de Xesús como un 

exemplo para as nosas 

vidas de entrega e 

obediencia. 

CSC 

CSIEE 

1 

2 
6 
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BLOQUE 4: O POBO DE DEUS 

 Expresar a súa 

relación con Deus e o 

seu coñecemento 

bíblico en situacións 

habituais da súa 

contorna. 

 Deus quixo 

revelarse aos 

seres humanos e 

para iso escolleu 

un Pobo. 

 

 B4.1 Comprender e 

producir mensaxes que 

expresen a súa relación 

con Deus. 

 B4.1.1. Participa en 

situacións de diálogo 

sobre a fe e o 

cristianismo aínda que 

leven confrontación ou 

desacordo.  

 B4.1.1.2.  Identifica 

situacións persoais nas 

que pode contribuír a 

mellorar a situación das 

persoas e a convivencia. 

 B4.1.1.3. Describe a 

lectura da Biblia e a 

oración como medios 

para a comunicación 

persoal con Deus. 

 B4.1.1.4. Investiga sobre 

a procura da salvación 

por parte dos homes. 

CL 

CSC 

CAA 

1 7 

 Valorar a

 importancia de 

axudar a aqueles que 

necesitan da nosa 

axuda. 

 Xesús ensíname 

a ser un bo 

amigo. 

 B4.2 Saber a 

importancia de poder 

axudar aos demais, 

especialmente aos 

nosos amigos. 

 REB4.2.1. Valora como 

algo positivo poder 

axudar aos demais. 
CSC 

 
6 7 

 Tomar conciencia da 

importancia que deu 

Xesús á amizade e o 

que implica ser un bo 

amigo. 

 Como son os 

amigos? 

 B4.3. Valorar 

correctamente a 

amizade. 

 REB4.2.3.1. Enumera as 

calidades que debe ter 

un bo amigo. 
CL 

CSC 

2 

3 
4 
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BLOQUE 5: O MUNDO QUE DEUS CREOU 

 Respectar e valorar a 

contorna natural 

como creación e 

manifestación do 

poder e amor de 

Deus. 

 Deus existía 

antes da 

creación. 

 En sete días 

sucedeu todo. 

 B5.1 A partir de 

observacións do 

mundo natural, 

dialogar sobre os 

detalles e 

características da 

contorna natural que 

manifestan a forma de 

ser de quen o creou, 

contrastándoas coa 

maneira en que a 

Biblia nos mostra a 

Deus como Creador e 

 REB5.1.1. Identifica e 

diferenza do que é 

creado por Deus fronte 

ao que é produto do 

home.  

 REB5.1.2. Coñece o 

relato da creación e a 

secuencia seguida para a 

súa culminación. 

 REB5.1.3. Demostra de 

forma sinxela, mediante 

linguaxes diversas que o 

CL 

CSC 

CSIEE 

CAA 

 

3 

4 

6 

5 

 Coñecer ou relato 

das Benaventuranzas 

e a súa aplicación 

hoxe en día. 

 As Parábolas  B4.4 Coñecer e 

apreciar o relato de 

Xesús sobre as 

Parábolas. 

 

 REB4.4.1. Comprende e 

aplica o significado das 

Parábolas. 
CSC 

CAA 
1 5 

 Tomar conciencia 

das necesidades 

polas que pasan 

moitas persoas no 

noso mundo. 

 Podemos e 

debemos axudar 

a outros. 

 B4.5 Dar exemplos e 

situacións de persoas 

que están a pasar 

necesidade. 

 REB4.5.1. É consciente 

de que hai outras 

persoas que pasan por 

necesidades e que 

podemos axudarlles de 

diferentes formas. 

 REB4.5.2. É capaz de 

identificar as actitudes 

que teñen as persoas que 

ten á súa ao redor 

respecto dos máis 

necesitados. 

CL 

CSC 

CAA 

1 

2 
6 
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plasmando os 

resultados do diálogo 

(textos escritos). 

Deus creador é Pai, Fillo 

e Espírito Santo. 

 REB5.1.4. Realiza 

actividades que 

manifestan coidado cara 

á súa contorna natural e 

social 

 REB5.1.5. Dialoga 

sobre a súa contorna 

natural como 

manifestación do 

Creador. 

 Recoñecer que Deus 

crea ao mundo por 

amor. 

 O amor de Deus.  B5.2. Recoñecer que 

Deus ámanos e por iso 

regálanos a creación. 

 REB5.2.1. Manifesta 

que o labor de coidar do 

mundo é noso. 

CSC 

CL 
3 6 

 Valorar a necesidade 

de coidar da 

Creación. 

 Deus Pai 

ensíname a 

coidar da 

Creación. 

 B5.3 Expresar a 

necesidade de coidar 

da Creación. 

 REB5.3.1. Valora a 

creación como algo bo 

que temos que coidar. 

CSC 

CSIEE 
6 7 

 Crer por fe e pola 

evidencia científica 

no relato de Deus da 

creación na Biblia. 

 A Biblia e a 

Ciencia. 

 B5.4 Comprender que 

a Ciencia tamén apoia 

o relato da Creación de 

Deus. 

 REB5.4.1 Comprende 

que a Biblia tamén é 

apoiada pola Ciencia. 

CL 

CSIEE 

CD 

1 5 

 

BLOQUE 6: A FAMILIA E AS RELACIÓNS 

 Identificar as orixes 

da liberdade e 

dignidade de todas as 

persoas nas relacións 

cos seus semellantes, 

 Relacións 

interpersoais: 

amigos, traballo, 

igrexa. Os 

Patriarcas. 

 B6.1 Recoñecer ao 

home como ser creado 

á imaxe de Deus  e 

manifestar actitudes e 

condutas baseadas no 

respecto a esta. 

 REB6.1.1. Identifica 

trazos da imaxe de Deus 

no ser humano en 

situacións da súa propia 

contorna natural e social    

CSC 

CAA 

3 

6 

6 

9 
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como seres creados 

igualmente por Deus. 
 REB6.1.2. Identifica 

efectos do pecado en 

contra da imaxe de Deus 

no ser humana. 

 REB6.1.3. Expresa a 

importancia de axudar e 

servir aos demais.  

 REB6.1.4. Recoñece 

situacións de 

discriminación e 

marxinación como ofensa 

a Deus. 

 Coñecer que debe ser 

exemplo aos demais 

na forma de falar e 

na súa conduta. 

 Quero ser un 

exemplo a 

seguir. 

 B6.2 Valorar que 

Xesús es noso mellor 

exemplo a seguir. 

 REB6.2.1. Mostra 

desexos de chegar a ser 

un bo exemplo na 

contorna no que vive. 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

8 9 

 Lembrar que a nosa 

misión como fillos 

de Deus é amar ao 

próximo. 

 Xesús é o meu 

exemplo a 

seguir. 

 B6.3 Recoñecer que 

nosa misión es amar a 

los demais. 

 REB6.3.1. Reflexiona 

sobre o noso papel social 

como igrexa. 

CSC 

CL 
6 7 

 

ATENCIÓN A DIVERSIDADE: 

O obxectivo fundamental da ensinanza é atender ás necesidades educativas de todo o alumnado. 

Polo que se levarán a cabo algunhas das seguintes pautas: 

 Detectar os coñecementos previos dos alumnos ao comezo do tema. 

 Procurar que os contidos relixiosos novos sexan adecuados ao nivel cognitivo do alumnado. 

Debido a que nesta materia o número de alumnado é moi baixo, a atención á diversidade está garantida. Cando un neno necesita axuda de 

calquera tipo recíbea posto que é moi sinxelo prestarlla. 

TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 
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BLOQUE 1:  

 

 Neste bloque exáltanse especialmente  o compromiso: somos colaboradores de Deus, e 

debemos ser responsables tamén de facer un mundo mellor. 

BLOQUE 2:  

 

 Valórase o respecto aos demais a través da aplicación correcta dos códigos de conduta que 

nos ensina a Biblia: O Dez Mandamentos. 

BLOQUE 3:  

 

 Desenvólvese o amor cara aos demais e a necesidade de relacionarse correctamente co noso 

próximo tal como fíxoo Xesús. 

BLOQUE 4:  

 

 A través das relacións aprender a resolver os conflitos de forma positiva. 

 Valórase a amizade como un agasallo de Deus. 

BLOQUE 5:   Mostra tolerancia cara a aqueles que non pensan igual que nós. 

 Respecta todas as opinións independentemente de que non estea de acordo con elas. 

BLOQUE 6:  

 

 

 

 

 Sentido de pertenza ao corpo de Cristo: A igrexa. 

 Desenvolvemento dea forza interior para afrontar as dificultades que se poidan presentar nas 

nosas vidas. 
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10. PROGRAMACIÓN TERCER CURSO 

 

ÁREA RELIXIÓN EVANXÉLICA CURSO TERCERO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Instrumento 

avaliación 

BLOQUE 1: DEUS ÁMANOS   
Pres Non 

Pres 

 Tomar conciencia 

da existencia de 

Deus, o Ser 

Supremo, que está 

interesado en cada 

ser humano dunha 

forma persoal. 

 Deus escóitanos 

e coida de nós.  

 Amor a Deus e 

amor ao 

próximo. 

 B1.1. Descubrir que 

Deus ten un propósito 

eterno de salvación 

persoal para o home 

que implica unha 

mensaxe de amor e 

salvación persoal para 

cada ser humano. 

 REB1.1.1.Identifica feitos 

e personaxes do Antigo e 

do Novo Testamento que 

falan do plan salvador de 

Deus. 

 REB1.1.2. Expresa 

oralmente e por escrito as 

observacións realizadas 

achega do amor de Deus 

cara ao ser humano. 

CD 

CCL 

 

3 6 

 Lembrar o 

significado do 

Nadal para os 

cristiáns. 

 Deus cumpre a 

súa promesa 

 B1.2. Recoñecer que a 

promesa de Deus de 

traernos salvación 

cúmprese co 

nacemento de Xesús. 

 REB1.2.1. Identifica 

algúns feitos e palabras de 

Xesús que manifestan o 

amor de Deus ao home. 

CCL 

CSC 
2 7 

 Coñecer as 

tradicións doutros 

países relativas á 

celebración do 

Nadal. 

 Xesús nace en 

Belén. 

 B1.3. Explicar os 

feitos máis importantes 

que celebramos en 

Nadal. 

 REB1.3.1. Sabe e 

identifica a Xesús como a 

promesa cumprida por 

parte de Deus e como o 

seu auténtico Fillo. 

CCL 

CCEC 
7 7 
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BLOQUE 2:  LA BIBLIA 

 Apreciar a Biblia 

como o libro por 

medio do cal Deus 

revelou ao ser 

humano a súa 

vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Deus comunícase 

co ser humano.  

 Estratexias e 

fontes para o 

estudo da 

mensaxe bíblica. 

 B2.1. Identificar, 

analizar e memorizar 

diversos textos bíblicos 

que presentan ás 

Escrituras como medio 

polo cal Deus revelou 

ao ser humano a súa 

vontade e propósitos 

para a humanidade, 

explicando -de forma 

oral ou por escrito- o 

significado dos 

mesmos. 

 REB2.1.1 Identifica e 

sabe situar textos 

bíblicos clave que 

presentan as Escrituras 

como medio polo cal 

Deus revelouse ao ser 

humano. 

 REB2.1.2. Recoñece o 

valor da Biblia como a 

revelación do plan de 

Deus. 

CM 

CAA 
4 5 

 Descubrir a 

importancia dos 

evanxeos, quen os 

escribiron e o seu 

contido. 

 Significado da 

palabra Evanxeo. 

 O catro 

evanxeos. 

 B2.2. Coñecer os 

escritores dos 

evanxeos. 

 REB2.2.1. Coñece os 

escritores dos evanxeos. 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

3 9 

 B2.3. Identificar o 

tema principal de cada 

un dos evanxeos. 

 REB2.3.2. Identifica os 

diferentes temas 

principais en cada 

evanxeo. 

CAA 3 6 

 B2.4. Descubrir que na 

Biblia atópase a 

mensaxe de Deus Pai. 

 REB2.4.1 Sabe 

recoñecer a mensaxe 

central dos evanxeos. 

CAA 6 6 

 Identificar as Os 

Salmos e 

Provervios como 

ensino de Deus. 

 Os Salmos e 

Proverbios 

 B2.5. Identificar os 

Salmos y Proverbios 

mais importantes e a 

súa aplicación actual. 

 REB2.5.1 Sabe explicar 

o significado dos Salmos 

e Proverbios e comenta 

como aplicalas á súa 

vida diaria. 

. 

CCL 

CM 
6 6 
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BLOQUE 3:  XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa 

vida, a súa obra e a 

súa mensaxe de 

salvación. 

 Xesús o 

Mestre.  

 Xesús morre e 

resucita por 

min e trae a 

salvación. 

 B3.1. Identificar e 

distinguir as ideas 

básicas que resumen a 

mensaxe de salvación 

que Xesús proclamou, 

en diversos textos do 

Novo Testamento 

seleccionados polo 

profesor ou polos 

propios alumnos, 

expresando por medio 

de diversas linguaxes 

(oral, escrito, corporal, 

plástico ou musical) os 

seus pensamentos e 

sentimentos. 

 REB3.1.1 Dialoga sobre 

textos bíblicos que expresan 

a necesidade espiritual e 

moral do ser humano.  

 REB3.1.2 Expresa por 

diferentes medios o contido 

dos textos bíblicos que 

identifican a Xesús como 

único Salvador e mediador 

entre Deus e o ser humano. 

CCL 

CAA 

 

6 7 

 Descubrir a acción 

redentora de Deus a 

través dos patriarcas 

e Moisés no pobo 

xudeu e como esta 

se relacionan con 

Xesús. 

 Os Patriarcas, 

Moisés e 

Xesús. 

 A historia da 

salvación. 

 B3.2. Ser capaz de 

explicar de forma 

sinxela o comezo da 

Historia de Salvación. 

 

 REB3.2.1 Sabe explicar de 

forma sinxela a historia da 

salvación. 
CAA 

CCEC 
6 7 

 B3.3. Nomear algún 

dos patriarcas e 

coñecer a súa historia 

 REB3.3.1 Describe a 

relación que existen entre os 

patriarcas e Moisés coa 

acción redentora de Xesús. 

 4 5 

 Coñecer por e para 

que Deus elixe o 

pobo de Israel. 

 O Pobo de 

Israel. 

 A misión do 

Pobo de Israel. 

 B3.4.  Saber a razón 

pola que Deus elixe ao 

Pobo de Israel. 

 REB3.4.1 Sabe cal é a 

misión do Pobo de Israel e 

porqué Deus elixiulles. 
CCL   
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BLOQUE 4: O POBO DE DEUS 

 Valorar a vivencia 

das primeiras 

comunidades 

cristiás como 

modelo de 

expresión do amor 

fraterno e 

convivencia da 

familia da fe. 

 A primeira 

comunidade 

cristiá. 

 Xesús forma e 

encabeza a 

familia da fe. 

 B4.1. Coñecer os 

principais feitos 

acontecidos na historia 

da Igrexa desde o final 

da Igrexa primitiva até 

os nosos días. 

 REB4.1.1 Coñece e 

reflexiona sobre distintos 

momentos, personaxes e 

situacións na historia da 

Igrexa universal 

(avivamentos, persecución, 

expansión)  

 REB4.1.2 Expresa e ordena 

cronoloxica-mente feitos, 

personaxes e situacións da 

historia da Igrexa. 

CAA 

CCL 

CM 

 

4 

2 
5 

 Descubrir que o 

libro dos Feitos 

dos Apóstolos 

revélanos a vida 

dos primeiros 

cristiáns.   

 Feitos dos 

Apóstolos.  

 B4.2. Coñecer o 

contido do libro dos 

Feitos dos Apóstolos.

   

 REB4.2.1 Recoñece a acción 

do Espírito Santo no 

nacemento da Igrexa e na 

expansión dos discípulos por 

todo o mundo.  

CD 

CCEC 
1 9 

 Comprender que é 

o Espírito Santo 

quen guía e alenta 

aos cristiáns. 

 O Espírito 

Santo nas nosas 

vidas. 

 B4.3. Valorar a 

importancia do 

Espírito Santo para os 

cristiáns.  

 REB4.3.1 Comprende e 

explica que é o Espírito 

Santo quen une aos membros 

da Igrexa. 

CCL 

CSC 
3 3 
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BLOQUE 5: O MUNDO QUE DEUS CREO 

 Respectar e valorar a 

contorna natural como 

creación e 

manifestación do poder 

e amor de Deus. 

 Deus existía 

antes da 

Creación.  

 Deus creou o 

Universo e todo 

o que hai nel. 

 B5.1. A partir de 

observacións do 

mundo natural, 

dialogar sobre os 

detalles e 

características do 

entorno natural que 

manifestan a forma de 

ser de quen o creou, 

contrastan-doas coa 

maneira en que a 

Biblia nos mostra a 

Deus como Creador e 

plasmando os 

resultados do diálogo 

 REB5.1.1 Expresa 

observacións sobre a 

grandeza de Deus revelada 

na súa creación.  

 REB5.1.2 Comparte os 

beneficios de que Deus sexa 

autor da creación e que a 

coide. 

 REB5.1.3 Elabora esquemas 

diversos (fichas de contido, 

mapas conceptuais…) sobre 

contido bíblico e vida cristiá 

utilizando soportes 

tradicionais e aplicacións 

dixitais. 

CCL 

CAA 

CD 

6 

3 
9 

 Descubrir accións e 

actitudes por medio das 

cales axudan a coidar o 

medio ambiente. 

 Deus crea o 

mundo e a nós 

por amor. 

  

  

 B5.2. Nomear accións 

que favorecen o 

coidado e a protección 

do medio ambiente. 

 REB5.2.1 Nomea as 

diferentes accións que 

podemos levar a cabo para 

coidar e protexer o noso 

planeta. 

CCL 

CM 

CSC 

CAA 

6 9 

 Comprender como foi o 

pecado orixinal e saber 

que cando nos 

apartamos de Deus non 

podemos ser felices.

  

 O Pecado 

Orixinal. 

 Xunto a Deus 

son feliz. Os 

amigos de 

Deus. 

 B5.3. Coñecer a 

historia do Pecado 

Orixinal e a súa 

importancia na 

Historia de Salvación. 

 REB5.3.1 Relata e 

comprende a historia do 

Pecado Orixinal e as súas 

consecuencias nas nosas 

vidas. 

CCL 

CD 

 

8 9 

 B5.4. Recoñecer que 

Deus bríndanos a opor. 

de vivir felices. 

 REB5.4.1 Recoñece que 

Deus é a nosa fonte de 

felicidade verdadeira. 

CCEC  

CAA 
4 5 
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BLOQUE 6:  A FAMILIA E AS RELACIÓNS 

 Valorar a familia como 

mostra do amor de Deus, 

lugar onde desenvolver as 

súas responsabilidades e de 

adquisición das primeiras 

crenzas, examinando 

diversas familias da Biblia. 

 Pertenza á 

familia. Na 

miña familia 

crezo, 

desenvólvo

me e 

cumpro o 

meu papel.  

 Respecto, 

obediencia e 

honra aos 

país. 

 B6.1. Coñecer o 

propósito de Deus para 

a familia, identificando 

as características da 

familia cristiá, tanto en 

experiencias familiares 

como bíblicas e outros 

modelos e participa 

activamente como 

membro dentro dunha 

situación familiar. 

 REB6.1.1 Coñecer á familia 

de Xesús e admira o seu 

exemplo. 

 REB6.1.2 Comprende como 

todos deben axudar para que 

a familia sexa feliz, 

ponderando con igualdade 

todos os traballos e tarefas. 

CSC 

CAA 

1 

2 
5 

 Valorar a importancia da 

familia da fe para poder 

traballar xuntos por 

construír un mundo mellor.

  

 O meu outra 

familia: A 

familia da 

fe. 

 Somos unha 

gran familia. 

 B6.2. Expresar accións 

nas que as persoas se 

entregan aos demais 

seguindo o exemplo de 

Xesús.   

 REB6.2.1 Expresa o desexo 

de seguir o exemplo de 

Xesús en relación aos 

valores de amor, humildade, 

servizo, etc. tanto coa súa 

familia como cos seus 

amigos.  

CSC 

CAA 

CCL 

6 9 

 Lembrar e profundar no 

significado do Bautismo. 

  

 O Bautismo. 

 A 

importancia 

do 

Bautismo. 

 B6.3. Lembrar cal é a 

importancia do 

Bautismo para os 

cristiáns.   

 REB6.3.1 Expresa 

brevemente porqué para os 

cristiáns é importante o 

Bautismo. 

 REB6.3.2 Recoñece o 

Bautismo como un dos 

mandatos de Xesús. 

CSIEE 

CCL 
8 6 
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ATENCIÓN A DIVERSIDADE: 

O obxectivo fundamental da ensinanza é atender ás necesidades educativas de todo o alumnado. 

Polo que se levarán a cabo algunhas das seguintes pautas: 

3. Detectar os coñecementos previos dos alumnos ao comezo do tema. 

4. Procurar que os contidos relixiosos novos sexan adecuados ao nivel cognitivo do alumnado. 

Debido a que nesta materia o número de alumnado é moi baixo, como máximo 4 alumnos, a atención á diversidade está garantida. Cando un 

neno necesita axuda de calquera tipo recíbea posto que é moi sinxelo prestarlla. 

 

TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

BLOQUE 1: 

 

 Diversidade, ao valorar súa importancia non nosa sociedade e en nosa Iglesia.  

 Observamos que as diferenzas nos enriquecen.  

 O perdón, que se traballa ao longo de toda a unidade, tanto a nivel persoal  

 Como desde a perspectiva de Deus como Pai que nos perdoa sempre.  

 O valor da paz, que traballamos como algo necesario para ser felices; aprendemos algúns 

símbolos que a representan.  

 A alegría que sentimos cando nos perdoan e perdoamos. 

BLOQUE 2: 

 

 Os valores bíblicos que fundamentalmente se tratan nesta unidade son a fe, o 

respecto, a obediencia, o amor ao próximo e a perseveranza. 

 Os contidos transversais que están comprendidos dentro desta unidade son os 

seguintes: disciplina, paciencia, unidade. 

 

BLOQUE 3: 

 

 Traballaranse valores tan importantes como a obediencia, a fidelidade, o respecto, a 

esperanza, o servizo, a bondade, a seguridade en Deus e a empatía. Todos eles a través 

do exemplo de Xesús recollido nos Evanxeos. 
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 Como contido transversal, traballamos conxuntamente a educación para a paz e a 

educación cívica e moral, estimulando o tomar a Xesús como exemplo, do cal se derivan 

estes dous principais contidos transversais, entre outros. 

 

BLOQUE 4: 

 

 Traballaranse os seguintes valores: o respecto, a esperanza, o compartir, a bondade e a 

empatía. Todos eles a través da Obra de Deus co seu pobo a través do libro dos Feitos dos 

Apóstolos. 

 Como contidos transversais, traballamos a educación para a paz, estimulando o 

esforzo e rexeitando a queixa e a crítica. 

BLOQUE 5: 

 

 Os valores bíblicos son a Providencia de Deus, amor, fidelidade, poder, 

harmonía, esperanza, gozo, tentación, do sufrimento. 

 Os contidos transversais que están comprendidos dentro desta unidade son a 

educación moral, a paz, a saúde, o coidado do medio ambiente e a educación en 

igualdade. 

BLOQUE 6: 

 

 

 Os valores bíblicos que fundamentalmente se tratan nesta unidade son amabilidade vs. 

antipatía; amizade vs. inimizade; aprecio vs. desprezo; compañeirismo vs. illamento; 

construción vs. destrución; decoro vs. sucidade; empatía vs. desinterese; fidelidade vs. 

adulterio; hospitalidade vs. despreocupación; linguaxe conselleiro vs. linguaxe 

chismoso e murmuracións; liberdade vs. ligadura; organización vs. desorganización; 

puntualidade vs. impuntualidade; restitución vs. danar, agraviar; servizo vs. 

egocentrismo; sufrimento, abnegación vs. aflición, afronta. 

 Os contidos transversais que están comprendidos dentro desta unidade son a 

educación moral para a saúde, ea educación sexual e en igualdade. 
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11. PROGRAMACIÓN CUARTO CURSO 

ÁREA RELIXIÓN EVANXÉLICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competen

cias clave 

Instrumento 

avaliación 

BLOQUE 1: DEUS ÁMANOS 
Pres Non 

pres 

 Coñecer e valorar o seu 

corpo, creado por Deus, 

adoptando unha actitude 

responsable cara a si 

mesmo, sabendo usalo 

como instrumento de 

comunicación e relación 

adecuado cos demais seres 

humanos.  

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Deus 

ámanos en 

todo 

momento. 

 Deus 

permanece 

connosco no 

medio das 

probas. 

 Deus é 

misericordio

so 

connosco. 

 Salmos e 

Proverbios. 

 B1.1 Dialogar a partir 

da análise de textos 

bíblicos, por que como 

ser humano- tanto a 

súa persoa como o seu 

corpo- ten un valor 

incalculable e merece 

ser coidado e 

respectado. 

 REB1.1.1 Identifica as 

implicacións prácticas 

persoais que ten o feito de 

recoñecer aos demais como 

creación de Deus.  

 REB1.1.2 Manifesta 

condutas de respecto pola 

dignidade e liberdade propia 

e das demais persoas. 

CSC 

CSIEE 

 

3 

6 

6 

9 

 Analizar as actitudes e 

valores dos personaxes 

bíblicos utilizando a 

información transmitida 

pola Biblia para iniciar a 

 O amor de 

Deus, un 

agasallo 

inmerecido. 

 O amor ao 

próximo. 

 B1.2 Utiliza a Biblia 

para achar resposta a 

interrogantes éticos e 

existenciais que se 

expoñen na vida cotiá, 

resumindo os seus 

 REB1.2.1 Utiliza a Biblia 

para achar resposta a 

interrogantes éticos e 

existenciais que se expoñen 

na vida cotiá.  

CAA 

CCL 

1 

2 

6 

6 
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formación do seu propio 

sistema de valores. 

Coñecer e valorar o seu 

corpo, creado por Deus, 

adoptando unha actitude 

responsable cara a si 

mesmo, sabendo usalo 

como instrumento de 

comunicación e relación 

adecuado cos demais seres  

humanos. 

 A regra de 

ouro. 

achados e 

comunicándoos a 

outros compañeiros de 

clase. 

 REB1.2.2 Expón 

interrogantes éticos a partir 

da lectura da Biblia.  

 REB1.2.3 Atopa respostas na 

Biblia aos interrogantes 

éticos e existenciais 

expostos.  

 REB1.2.4 Compara 

situacións e vivencias 

expostas con modelos 

bíblicos.  

 REB1.2.5 Comunica a outros 

as respostas que atopa na 

Biblia aos interrogantes 

éticos e existenciais 

expostos.  

 REB1.2.6 Argumenta 

bíblicamente as súas 

posturas en situacións de 

oposición e/ou confrontación 

con outras ideas.  

 REB1.2.7 Relaciona varios 

textos bíblicos entre si.  

 REB1.2.8 Mostra 

sensibilidade ante as 

inxustizas. 

 REB1.2.9 Participa en  

accións de coidado a favor 

doutros.   
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BLOQUE 2:  A BIBLIA 

 Identificar as orixes da 

liberdade e dignidade de 

todas as persoas nas 

relacións cos seus 

semellantes, como seres 

creados igualmente por 

Deus. 

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa vida, a 

súa obra e a súa mensaxe 

de salvación. 

 Intro a 

Biblia 

 Que é a 

Biblia? 

 Por que é a 

Palabra de 

Deus? 

 Cantos 

libros ten a 

Biblia? 

 Quen 

escribiu a 

Biblia? 

 Como 

chegou ata 

nós? 

 B2.1 Comparar os 

enfoques do catro 

evanxeos sobre a 

persoa de Xesús. 

 REB2.1.1 Comprende e 

debate que Xesús é Deus-

home e servo-Rei. 

 REB2.1.2 Analiza os relatos 

bíblicos onde se presenta a 

Xesús como Fillo de Deus.  

 REB2.1.3 Coñece quen son 

os autores do catro evanxeos 

 REB2.1.4 Comprende a 

diferenza dos catros 

evanxeos en canto á estrutura 

dos acontecementos da vida 

e feitos de Xesús. 

CAA 

CCL 

CCD 

CSC 

1 

7 
5 

 O seu 

Espírito é o 

meu guía. 

 Os viaxes 

do Apóstolo 

Pablo  

 B2.2 Identificar e 

analizar versículos no 

libro de Feitos dos 

Apóstolos onde se 

mostra que Xesús 

deixou ao Espírito 

Santo para guiarnos e 

axudarnos. 

 REB2.2.1 Identifica e 

analiza pasaxes bíblicas que 

mostran que Xesús deixou 

ao Espírito Santo para 

axudarnos e guiarnos. 

 REB2.2.2 Manexa a Biblia 

con autonomía localizando 

textos con distintos criterios. 

3 6 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa vida, a 

súa obra e a súa mensaxe 

de salvación. 

  

 Xesús, o 

Mesías 

anunciado. 

 Ensinos das 

parábolas de 

Xesús. 

 A súa vida e 

feitos 

milagrosos. 

 A última 

semana de 

Xesús antes 

de ir á cruz.  

 Xesús 

reconciliouno

s co Pai. 

 Xesús o 

mestre. 

 Xesucristo o 

Señor. 

 Xesús volverá 

como rei. 

 B3.1 Realizar, coa 

axuda do profesor 

unha sinxela 

investigación sobre a 

persoa de Xesús a 

partir da consulta de 

diversas fontes bíblicas 

e extra bíblicas, 

elaborando a 

información recollida e 

comunicando os 

resultados ao resto da 

clase. 

 REB3.1.1 Consulta, para 

realizar traballos e 

investigacións, fontes 

bíblicas e extra bíblicas.  

 REB3.1.2 Realiza 

investigacións sinxelas 

sobre a persoa de Xesús 

(quen é, cando naceu, onde 

e como viviu, quen dicía 

ser, como morreu, onde 

está agora) 

 REB3.1.3 Selecciona e 

utiliza diversas fontes no 

desenvolvemento de 

investigacións sinxelas.  

 REB3.1.4 Elabora a 

información recollida 

(textos escritos, cadros, 

táboas, murais, esquemas).  

 REB3.1.5 Comunica 

oralmente e por escrito os 

resultados e as súas 

conclusións de 

investigacións realizados.  

 REB3.1.6 Identifica 

diferentes profecías do 

Antigo Testamento 

relativas a Xesús como 

Mesías. 

CAA 

CCL 

 

7 

6 

 

9 
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 REB3.1.7 Identifica e 

relata algunhas parábolas e 

milagres de Xesús.  

 REB3.1.8 Comprende o 

ensino das parábolas e as 

súas aplicacións hoxe. 

 REB3.1.9 Debate sobre as 

implicacións que ten o feito 

de que a Biblia ensina que 

Xesús é o Señor e volverá 

como Rei. 

 REB3.1.10 Le pasaxes 

bíblicas propostos polo 

profesor e dialoga sobre a 

reconciliación que  

REB3.1.11 Xesús trouxo 

pola súa morte na cruz. 

 Identificar as orixes da 

liberdade e dignidade de 

todas as persoas nas 

relacións cos seus 

semellantes, como seres 

creados igualmente por 

Deus. 

 

 Xesús e os 

necesitados. 

 Todos somos 

iguais ante El. 

 B3.2 Analizar os 

encontros que tivo 

Xesús con persoas que 

sufrían discriminación 

- a través de textos dos 

Evanxeos-, 

descubrindo as 

actitudes que 

manifestou cara a eles 

e as accións que 

realizou no seu favor, 

decatándose de que 

hoxe podemos seguir o 

 REB3.2.1 Coñece os 

relatos bíblicos onde 

Xesucristo tratou con 

persoas marxinadas como 

mostra do seu amor.  

 REB3.2.2 Identifica e 

dialoga en clase sobre as 

actitudes que Xesucristo 

mostrou cara ás persoas 

marxinadas.  

 REB3.2.3 Narra as accións 

que Xesucristo realizou 

CSC 

CL 

CSIEE 

4 

8 

3 

5 

8 
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seu exemplo e 

dialogando acerca de 

maneiras concretas en 

que podemos facelo. 

 

como mostra de amor cara 

aos demais.  

 REB3.2.4 Describe 

oralmente ou por escrito 

accións que pode facer 

imitando o exemplo de 

Xesucristo. 
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BLOQUE 4: O POBO DE DEUS 

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Tomar conciencia da 

existencia de Deus, o Ser 

Supremo, que está 

interesado en cada ser 

humano dunha forma 

persoal. 

 Valorar a familia como 

mostra do amor de Deus, 

lugar onde desenvolver as 

súas responsabilidades e de 

adquisición das primeiras 

crenzas, examinando 

diversas familias da Biblia. 

 

 Deus quixo 

revelarse aos 

seres 

humanos e 

por iso 

escolleu a un 

Pobo. 

 

 B4.1 Ler textos 

bíblicos, seleccionados 

polo profesor, 

captando o sentido 

xeral dos mesmos, e 

resumir as principais 

ideas expresadas 

acerca de quen é e 

como é Deus. 

 REB4.1.1 Manexa a Biblia 

localizando textos con 

distintos criterios.  

 REB4.1.2 Comprende o 

sentido xeral de textos 

bíblicos que le.  

 REB4.1.3 Identifica 

contidos específicos dos 

textos bíblicos que le.  

 REB4.1.4 Resume o 

contido de textos lidos do 

Antigo Testamento desde 

Primeira de Samuel até 

Segunda de Crónicas. 

 REB4.1.5 Realiza 

inferencias e obtén 

conclusións a partir da 

lectura de textos bíblicos. 

CCL 

CAA 

CCEC 

1 

3 

2 

9 

 Coñecer e valorar o seu 

corpo, creado por Deus, 

adoptando unha actitude 

responsable cara a si 

mesmo, sabendo usalo 

como instrumento de 

comunicación e relación 

adecuado cos demais seres 

humanos. 

 O Pobo de 

Deus 

 B4.2 Identificar e 

comprender quen é 

Deus e como é Deus 

para o pobo de Israel e 

para os cristiáns -

segundo preséntao a 

Biblia. 

 REB4.2.1 Contrasta as 

ideas que outras persoas 

teñen acerca de Deus coa 

maneira en que se lle 

describe na Biblia, 

establecendo semellanzas e 

diferenzas. 

 REB4.2.2 Le textos 

bíblicos do Antigo 

Testamento nos que quen 

CCEC 5 5 
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fala sexa Deus mesmo ou 

persoas que están orando 

ou dando testemuño a 

outros de quen é Deus ou 

acerca do que El fixo. 

  A Terra 

Prometida 

 B4.3 Analizar a 

importancia que ten na 

vida cristiá, a 

obediencia, a confianza 

en Deus, o 

arrepentimento e o 

temor de Deus. 

 REB4.2.3 Identifica as 

características e 

consecuencias do 

verdadeiro arrepentimento. 

 REB4.2.4 Dialoga sobre o 

principio bíblico que 

obedecer é mellor que os 

sacrificios. 

CL 

CAA 
6 7 
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BLOQUE 5: O MUNDO QUE DEUS CREOU 

 Valorar a vivencia das 

primeiras comunidades 

cristiás como modelo de 

expresión do amor fraterno 

e convivencia da familia da 

fe. 

 Identificar as orixes da 

liberdade e dignidade de 

todas as persoas nas 

relacións cos seus 

semellantes, como seres 

creados igualmente por 

Deus. 

 Respectar e valorar a 

contorna natural como 

creación e manifestación 

do poder e amor de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deus fíxonos 

señores da 

Creación. 

 

 B5.1 Identificar trazos 

da imaxe de Deus en 

situacións da súa 

propia contorna natural 

e social. 

 REB5.1.1 Identifica trazos 

da imaxe de Deus no ser 

humano.  

 REB5.1.2 Identifica efectos 

do pecado en contra da 

imaxe de Deus no ser 

humano.  

 REB5.1.3 Recoñece a 

importancia de axudar e 

servir aos demais 

elaborando unha lista con 

formas persoais para 

practicar a axuda e servizo 

a outras persoas da súa 

contorna familiar, escolar e 

social. 

 REB5.1.4 Recoñece 

situacións de 

discriminación e 

marxinación como ofensa a 

Deus debatendo sobre isto 

en clase. 

 REB5.1.5 Sabe e valora 

que a discriminación e 

marxinación son feitos non 

desexables.  

 REB5.1.6 Participa na 

mellora das situacións da 

súa contorna.  

 

CAA 

CSIEE 

CSC 

3 

4 

1 

6 

5 
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 REB5.1.7 Coñece o 

coidado de Deus sobre a 

Creación. 

 Os 

testamuñas de 

Deus 

 B5.2 Analizar a 

concepción bíblica do 

traballo como tarefa 

positiva no marco da 

dignidade humana. 

 REB5.2.1 Comprende que 

Deus deunos a 

responsabilidade de 

traballar polo ben deste 

mundo. 

 
2 

1 
5 
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BLOQUE 6: LA FAMILIA Y LAS RELACIONES 

 Expresar a súa relación con 

Deus e o seu coñecemento 

bíblico en situacións 

habituais da súa contorna. 

 Coñecer e valorar o seu 

corpo, creado por Deus, 

adoptando unha actitude 

responsable cara a si 

mesmo, sabendo usalo 

como instrumento de 

comunicación e relación 

adecuado cos demais seres 

humanos. 

  

 Relacións 

interpersoais: 

amigos, 

traballo, igrexa. 

 

 B6.1 Expresar en 

situacións e contextos 

cotiáns o seu 

coñecemento bíblico 

e elementos da súa 

relación con Deus e 

con outros cristiáns 

utilizando distintos 

códigos expresivos. 

 REB6.1.1 Expresa o seu 

coñecemento bíblico en 

situacións e contextos 

cotiáns.  

 REB6.1.2 Utiliza distintos 

códigos expresivos para 

comunicar a súa fe e o seu 

coñecemento bíblico (como 

a linguaxe verbal, corporal, 

plástico e musical). 

 REB6.1.3 Identifica 

situacións persoais nas que 

pode contribuír a mellorar a 

situación das persoas e a 

convivencia. 

 REB6.1.4 Investiga sobre a 

procura da salvación por 

parte dos homes.  

 REB6.1.5 Valora e 

compara o comportamento 

e as actitudes de 

personaxes bíblicos 

traballados.  

 REB6.1.6 Responde 

comprensivamente as 

cuestións expostas referidas 

aos personaxes bíblicos. 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

CCL 

CAA 

8 

9 
9 

 Analizar as actitudes e 

valores dos personaxes 

bíblicos utilizando a 

información transmitida 

 Mergúllache na 

Biblia: Os 

Xuíces e a 

Raiña Ester. 

 B6.2 Comprender as 

mensaxes que recibe 

doutros e participar 

en situacións de 

 REB6.2.1 Dialoga e debate 

sobre as mensaxes que 

recibe doutros (medios de 
 6 6 



 46 

 

 

AS MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE: 

A nosa proposta para a atención á diversidade leva dúas accións: flexibilidade e abertura.  A primeira para proporcionar as axudas pedagóxicas 

necesarias que mellor se axusten á diversidade dos alumno/as dadas as súas características persoais. A segunda para ser sensibles aos trazos 

distintivos do contexto onde se levará a cabo. 

Os materiais e fichas que se utilizarán elabóranse pensando no nivel de cada alumno, tratando de abarcar todo dunha forma uniforme, sen 

que ningún senta por detrás ou por diante dos demais. É dicir, levarán a cabo nun contexto o máis normalizado posible.  

A adaptación curricular, en caso necesario,  terá as seguintes características: 

 Será adaptada ás condicións e necesidades dos alumno/as. 

 En relación co marco de referencia do currículo será coherente e equilibrado. 

 Darase prioridade aos aprendizaxes funcionais. 

 Unha das prioridades será a normalización do currículo. 

 Farase un intenso seguimento e apoio titorial. 

Debido a que nesta materia o número de alumnado é moi baixo, como máximo 5-6 alumnos, a atención á diversidade está garantida. Cando 

un neno/a necesita axuda de calquera tipo recíbea posto que é moi sinxelo prestarlla. 

pola Biblia para iniciar a 

formación do seu propio 

sistema de valores. 

diálogo aínda que 

leven confrontación 

ou desacordo. 

comunicación, familia, 

amigos, colexio). 

 REB6.2.2 Elabora ou crea 

pósteres, en grupo, sobre a 

convivencia e as relacións 

con outros.  

 REB6.2.3 Comprende as 

mensaxes sobre a fe e o 

cristianismo que recibe 

doutros. 
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TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

BLOQUE 1:  

 

 Neste bloque traballarase o respecto aos demais, a convivencia e a tolerancia. 

 Tamén o desenvolvemento do gusto pola lectura a través das historias da Biblia e outros 

libros cristiáns. 

BLOQUE 2:  

 

 Neste bloque traballarase o valor da entrega, a importancia de comprometerse cos 

demais para facer un mundo mellor. 

 Tamén se tratarán diversos valores como a humildade, a sinxeleza, as consecuencias 

negativas do orgullo, etc. 

 Ademais traballaremos a importancia de celebrar os acontecementos importantes para 

nós os cristiáns e de respectar as diversas celebracións non cristiás da nosa contorna.  

BLOQUE 3:  

 

 Neste bloque traballaremos o valor de compartir, a humildade, a temperanza, o amor etc. 

que descubrimos na Biblia a través da vida de Xesús.  

 Os alumnos aprenderán acerca da misericordia e a capacidade de empatizar e 

conmoverse ante as situacións adversas dos demais. 

 Desenvolverán o compromiso que temos os cristiáns de axudar ao noso próximo. 

BLOQUE 4:  

 

 Neste bloque farase fincapé no valor da conversión que non é máis que a capacidade de 

cambiar o negativo en positivo e así poder ser mellores persoas cada día. 

 Tamén buscaremos todos eses valores que nos ensinan os heroes da fe a través das 

historias dadas, por exemplo: humildade cara a Deus e cara aos demais, compromiso con 

Deus e coa sociedade, amor cara a Deus e cara ao meu próximo, etc. 

BLOQUE 5:  

 

 Neste bloque estudaremos o respecto cara ás demais persoas xa que son seres creador 

por Deus ao seu xeito. 

 Tamén veremos o valor da tolerancia posto que Deus ama a todos as persoas por igual, 

sexan os seus fillos ou non. 

 O compromiso que adquirimos coa sociedade cando nos convertemos en fillos de Deus e 

embaixadores aquí na terra do seu nome. 

BLOQUE 6:   Neste bloque os alumnos aprenderá a convivir en sociedade e a necesidade que temos de 

vivir en sociedade con respecto e amor, mesmo con aquel que é diferente a min.  
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 Desenvolverase o respecto e a tolerancia como a base da convivencia na nosa sociedade. 

impuntualidade; restitución vs. danar, agraviar; servizo vs. egocentrismo; sufrimento, 

abnegación vs. aflición, afronta. 
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12. PROGRAMACIÓN QUINTO CURSO 

ÁREA RELIXIÓN EVANXÉLICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
Estándares de 

Aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Instrumento 

avaliación 

BLOQUE 1: DEUS ÁMANOS 
Pres Non 

pres 

 Expresar a súa relación con 

Deus e o seu coñecemento 

bíblico en situacións 

habituais da súa contorna. 

 Deus ámanos e 

relaciónase 

connosco.  

 Amor a Deus e 

amor ao 

próximo. 

 B1.1 Comprender e 

producir mensaxes 

que expresen a súa 

relación con Deus. 

 REB1.1.1 Expresa o seu 

coñecemento bíblico en 

situacións e contextos 

cotiáns. 

 REB1.1.2 Expón 

elementos da súa 

relación con Deus e con 

outros cristiáns en 

situacións familiares e 

extra familiares. 

CCL 

CSIEE 
6 

6 

9 

 Analizar diferentes textos 

que nos falan de que con 

Xesús, Deus cumpre a súa 

promesa de Salvación. 

 Xesús é a 

Alianza 

definitiva. 

  

 B1.2 Nomear 

correctamente a 

algúns dos profetas 

do Antigo 

Testamento que 

anunciaron o 

nacemento do 

Mesías. 

 REB1.2.1 Enumera 

correctamente aqueles 

profetas que anunciaron 

o nacemento do Mesías. 
CCEC 

CAA 

2 

3 

4 

4 

 Recoñecer que Deus por 

amor encarnouse en Xesús 

de Nazaret para salvar á 

 A Encarnación 

de Deus en 

 B1.3 Saber que Deus 

se encarna en Xesús 

 REB1.3.1 Valora a 

plenitude da acción 

salvadora de Deus en 

CAA 

 
2 6 
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humanidade do pecado e a 

morte.  

Xesucristo.

   

como elemento de 

Salvación.   

Xesucristo. 

  

BLOQUE 2:  A BIBLIA 

 Analizar as actitudes e 

valores dos personaxes 

bíblicos utilizando a 

información transmitida 

pola Biblia para iniciar a 

formación do seu propio 

sistema de valores. 

 A Biblia, o 

libro inspirado 

por Deus: a súa 

unidade e 

coherencia. 

 Proceso de 

formación, 

conservación e 

transmisión das 

Escrituras.  

 Os valores na 

Biblia. 

 B2.1 Utilizar a Biblia 

para achar resposta a 

interrogantes éticos e 

existenciais que se 

expoñen na vida 

cotiá, resumindo os 

seus achados e 

comunicándoos a 

outros compañeiros e 

compañeiras de clase. 

 REB2.1.1 Utiliza a Biblia 

para achar resposta a 

interrogantes éticos e 

existenciais que se 

expoñen na vida cotiá  

 REB2.1.2 Expón 

interrogantes éticos a 

partir da lectura da Biblia. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

1 

6 
9 

 Comprender a mensaxe de 

cada autor do Antigo 

Testamento. 

 A estrutura do 

Antigo 

Testamento. 

 O Pentateuco. 

 Libros 

Históricos. 

 Libros 

Poéticos. 

 Libros 

Proféticos. 

 B2.2 Coñecer a 

estrutura do Antigo e 

Novo Testamento e 

manexar a Biblia con 

destreza. 

 REB2.2.1 Usa a Biblia 

para coñecer a súa 

estrutura que ten e os 

libros que a compoñen.  CMCT 

CD 

CSIEE 

1 2 

 B2.3 Describir a 

mensaxe principal 

dos grupos de libros 

do Antigo 

Testamento. 

 REB2.3.1 Analiza relatos 

e textos, e extraer 

conclusións. 

 REB2.3.2 Completa 

textos e esquemas. 

4 5 
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 39 libros do 

Antigo 

Testamento. 

 Aprender algunhas dos 

ensinos máis 

representativos: o 

sufrimento e a soberanía de 

Deus, a sabedoría, o valor 

do esforzo, o amor, 

etcétera. 

 As cartas de 

Pablo. 

 Os viaxes de 

Pablo. 

 B2.4 Coñecer as 

cartas e os vaixes de 

Pablo. 

 REB2.4.1 Clasifica as 

cartas e os viaxes de 

Pablo.  CSIEE 

CAA 

3 3 

 B2.5 Fomentar o 

desexo de lectura da 

Biblia para coñecer 

máis a Deus. 

 REB2.5.1 Mostra desexo 

de ler a Biblia para 

coñecer máis a Deus. 
1 1 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR Y EXEMPLO A SEGUIR 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa vida, a 

súa obra e a súa mensaxe 

de salvación. 

 Os profetas 

falaron dun 

Salvador. 

Nacemento de 

Xesús. 

 Xesús volverá 

como Rei. 

 B3.1 Realizar, coa 

axuda do profesor 

unha sinxela 

investigación sobre a 

persoa de Xesús 

(quen é, cando naceu, 

onde e como viviu, 

quen dicía ser, como 

morreu, onde está 

agora) a partir da 

consulta de diversas 

fontes bíblicas e extra 

bíblicas, elaborando a 

información recollida 

(textos escritos, 

cadros, murais...) e 

comunicar os 

resultados ao resto da 

clase. 

 REB3.1.1 Consulta, para 

realizar traballos e 

investigacións, fontes 

bíblicas e extra bíblicas. 

 REB3.1.2 Elabora de 

maneira autónoma e 

crítica a información 

obtida de diversas fontes 

utilizando formatos 

variados  (textos escritos, 

cadros, táboas, murais, 

esquemas) 

 
5 

9 
9 

 Coñecer que Xesucristo é a 

plenitude do ser humano.  

 Xesús, 

plenitude do 

ser humano.

  

 B3.2 Coñecer que 

Xesús é a plenitude 

do ser humano.  

 REB3.2.1 Identifica en 

Xesús, o Fillo de Deus, a 

plenitude do ser humano.  

CAA 

CCEC 
3 9 

 Valorar a fiabilidade da 

Biblia. 

 Fiabilidade da 

Biblia: 

nacemento 

anunciado e 

cumprido. 

 B3.3 Recoñecer os 

feitos que con-firman 

a fiabilidade da 

Biblia. 

 REB3.3.1 Recoñece e 

enumera os feitos ao 

longo da historia que 

confirman que nos 

podemos fiar da Biblia. 

CCEC 

CD 

 

4 5 
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 Tomar conciencia da 

necesidade de compartir 

con outros a mensaxe de 

Salvación. 

 Podo compartir 

as Boas Novas. 

 A mensaxe de 

Salvación. 

 B3.4 Fomentar o 

desexo de falar a 

outros das Boas 

Novas. 

 REB3.4.1 Mostra desexos 

de compartir a mensaxe 

de Salvación. 

CSIEE 

CCL 
1 6 

BLOQUE 4: O POBO DE DEUS 

 Valorar a vivencia das 

primeiras comunidades 

cristiás como modelo de 

expresión do amor fraterno 

e convivencia da familia da 

fe. 

 A través de 

Xesús, Deus 

deu a 

oportunidade 

para que toda 

persoa puidese 

formar parte do 

seu Pobo.  

 Historia da 

Igrexa até os 

nosos días. 

 B4.1 Descubrir que a 

través de aceptar a 

Xesús como Señor e 

Salvador pódese 

formar parte do Pobo 

de Deus. 

 REB4.1.1 Identifica e 

resume pasaxes que falan 

da oportunidade de 

formar parte da familia da 

fe. 
CAA 

CCL 

 

3 6 

 Coñecer en que consiste ser 

un cristián verdadeiro. 

 O cristián 

verdadeiro e a 

persoa 

relixiosa. 

 B4.2 Expresar en que 

consiste ser un 

cristián verdadeiro 

fronte ás persoas 

relixiosas. 

 REB4.2.1 Recoñece como 

é o cristián verdadeiro. 

 REB4.2.2 Mostra desexos 

de converterse nun 

verdadeiro cristián. 

CSC 

CSIEE 

CD 

4 5 

 Recoñecer a diferenza entre 

unha persoa meramente 

relixiosa e outra que 

verdadeira-mente segue a 

Cristo. 

 Os fariseos e 

intérpretes da 

Lei en tempos 

de Xesús. 

 Os primerios 

cristiáns. 

 B4.3 Contar 

correctamente a 

parábola do bo 

samaritano.  

 REB4.3.1 Revela unha 

actitude bíblica ante o 

semellante. 
CSC 

CSIEE 
6 6 
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 Reflexionar sobre a 

importancia de admitir a 

propia incapacidade para 

alcanzar o favor de Deus. A 

obra de Xesús na cruz ao 

noso favor é unha obra de 

GRAZA (sen merecelo, 

que nace da bondade de 

Deus). 

 A obra de 

Xesús na cruz. 

 B4.4 Expresar a obra 

salvífica de Xesús na 

cruz. 

 REB4.4.1 Expresa 

gratitude a Deus pola obra 

de Xesús na cruz. 
CAA 

CCL 

6 

9 
9 

BLOQUE 5:  O MUNDO QUE DEUS CREOU 

 Coñecer e valorar o seu 

corpo, creado por Deus, 

adoptando unha actitude 

responsable cara a si 

mesmo, sabendo usalo 

como instrumento de 

comunicación e relación 

adecuado cos demais seres 

humanos. 

 Deus creou a 

todo ser 

vivente.  

 Deus creou ao 

ser humano ao 

seu xeito, 

facéndolle 

responsable 

sobre o creado. 

 Os atributos de 

Deus. 

 B5.1 Utilizar o corpo 

como instrumento de 

comunicación e 

relación cos demais 

compañeiros na 

interacción cotiá e ao 

participar en xogos 

colectivos, 

manifestando 

actitudes de respecto 

e coida-do cara aos 

demais. 

 REB5.1.1 Valórase a si 

mesmo como acode e o 

seu corpo como creación 

de Deus.  

 REB5.1.2 Utiliza textos 

bíblicos sobre a liberdade 

e dignidade das persoas. 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

7 

1 
9 
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 Tomar conciencia de que as 

cousas creadas mostran a 

grandeza, o poder, a 

soberanía e control de 

Deus. 

 Deus é o 

creador, «O 

Artista». 

 B5.2 Recoñecer que 

Deus é «O Artista» e 

como fans seus, 

debemos seguirlle e 

adorarlle. 

 REB5.2.1 Usa a Biblia 

para coñecer a faceta 

creadora e «artística de 

Deus» 

CAA 

CCL 
  

 Comprender que a Biblia 

nos presenta a Xesús como 

Deus. 

 O poder, a 

grandeza, a 

soberanía e o 

control de 

Deus. Xesús é 

Deus. 

 B5.3 Recoñecer que 

Deus creou as cousas 

mostrando así a súa 

grandeza, poder, 

soberanía e control. 

 REB5.3.1 Valora a 

Creación como unha 

mostra do carácter de 

Deus: o seu poder e 

grandeza, a súa soberanía 

e control. 

CSIEE 
6 

3 
7 

 Comprender que Deus é o 

autor, artista e centro da 

Creación. 

 Gratitude e 

adoración a 

Deus pola súa 

Creación. 

 B5.4 Descubrir a 

través da Biblia que 

Deus é o creador de 

todo. 

 REB5.4.1 Agradece e 

encomia a Deus pola súa 

Creación. 

CAA 

CCL 

 

8 9 

BLOQUE 6:  A FAMILIA E AS RELACIÓNS 

 Identificar as orixes da 

liberdade e dignidade de 

todas as persoas nas 

relacións cos seus 

semellantes, como seres 

creados igualmente por 

Deus. 

 Relacións 

interpersoais: 

amigos, 

traballo, igrexa. 

 Exemplos 

bíblicos e 

actuais de 

relacións 

familiares e 

interpersoais. 

 B6.1 A partir de 

textos dos Evan-xeos, 

realizar unha pequena 

investigación acerca 

de encontros que tivo 

Xesús con persoas 

marxina-das que 

sufrían 

discriminación, 

descubrindo as 

 REB6.1.1 Actúa 

mostrando actitudes e 

accións que reflicten o 

amor de Deus na súa 

contorna.  

 REB6.1.2 Expresa medios 

correctos de relación con 

todas as persoas incluíndo 

marxinadas e 

discriminadas. 

CSIEE 

CCL 

 

6 

7 
4 
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actitudes que 

manifestou cara a 

eles e as accións que 

realizou no seu favor, 

decatándose de que 

hoxe podemos seguir 

o seu exemplo e 

dialogando acerca de 

maneiras concretas 

en que podemos 

facelo. 

 Coñecer como comezou a 

Igrexa así como a misión 

que Xesús encomendoulle. 

 A Igrexa e a 

Gran 

Comisión. 

 Comezos da 

Igrexa. 

 B6.2 Relatar a 

grandes liñas o 

comezo da Igrexa. 

 REB6.2.1 Manifesta 

desexos de seguir o 

exemplo dos apóstolos ao 

obedecer as «instrucións» 

de Xesús. 

CCL 

CAA 

1 

6 
7 

   B6.3 Expresar 

correctamente a 

misión da Igrexa. A 

Gran Comisión. 

 REB6.3.1 Sabe explicar 

cal é a misión da Igrexa. CCL 6 6 

 Profundar no significado de 

funcións da Igrexa e 

comprender o significado 

de don espiritual. 

 As funcións da 

Igrexa. 

 Todos temos 

un don 

espiritual. 

 O culto, o 

templo.  

 B6.4 Expresar coas 

súas palabras o 

significado do don 

Espiritual. 

 REB6.4.1 Recoñece e 

valora a Igrexa e a súa 

función. CSIEE 

CD 
4 5 
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AS MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE: 

     A nosa proposta para a atención á diversidade leva dúas accións: flexibilidade e abertura.  A primeira para proporcionar as axudas pedagóxicas 

necesarias que mellor se axusten á diversidade dos alumno/as dadas as súas características persoais. A segunda para ser sensibles aos trazos 

distintivos do contexto onde se levará a cabo. 

     Os materiais e fichas que se utilizarán elabóranse pensando no nivel de cada alumno, tratando de abarcar todo dunha forma uniforme, sen que 

ningún senta por detrás ou por diante dos demais. É dicir, levarán a cabo nun contexto o máis normalizado posible.  

     A adaptación curricular, en caso necesario,  terá as seguintes características: 

1. Será adaptada ás condicións e necesidades dos alumno/as. 

2. En relación co marco de referencia do currículo será coherente e equilibrado. 

3. Darase prioridade aos aprendizaxes funcionais. 

4. Unha das prioridades será a normalización do currículo. 

5. Farase un intenso seguimento e apoio titorial. 

     Debido a que nesta materia o número de alumnado é moi baixo, como máximo 5-6 alumnos, a atención á diversidade está garantida. Cando un 

neno/a necesita axuda de calquera tipo recíbea posto que é moi sinxelo prestarlla. 

TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

BLOQUE 1: 

 

Traballaremos a solidariedade, ao observar que hai persoas que se atopan en 

dificultades e necesitan a nosa axuda, e comprometéndonos a mellorar a súa 

situación.   

Tamén se traballará a felicidade: Deus quérenos a todos felices; a nosa felicidade 

non pode estar construída de costas aos demais. Por último, a fraternidade, ao 

sentirnos todos fillos dun mesmo Pai que nos quere.  
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BLOQUE 2: 
Os valores bíblicos que fundamentalmente se tratan neste bloque son: fe, respecto, 

obediencia e perseveranza de todos os autores. 

BLOQUE 3: 

 

Durante este bloque traballaremos valores tan importantes como o respecto, a 

esperanza, compartir, a bondade e a empatía. Todos estes a través do nacemento de 

Xesús, o Mesías, enviado por Deus a unha humanidade que se perdía sen 

esperanza. 

BLOQUE 4: 

Os valores bíblicos poden aplicarse a todos os ámbitos da nosa vida. Debemos 

tomar a Biblia como unha guía para saber que valores ter e practicar. O ensino do 

bo samaritano é un exemplo perfecto. 

BLOQUE 5: 

Traballarase o respecto cara aos demais e cara á natureza; favorecendo o respecto e 

a tolerancia. Tamén se valorará a fraternidade. Como fillos de Deus, debemos ser 

conscientes de que todos os seres humanos son os nosos irmáns, e como tales 

debemos tratarlles. Farase fincapé na liberdade: Deus fainos libres para decidir, 

nós podemos aceptar ou non a súa proposta.   

Por último, a tolerancia cara a outras relixións: aprendendo que todas se 

comprometen na mellora do mundo.  

BLOQUE 6: 

 

Neste bloque traballaremos a identidade, ao profundar no que nos fai chamarnos 

cristiáns, membros da Igrexa. O amor aos demais: como cristiáns buscamos que o 

amor cara aos outros sexa o noso aceno de identidade.  

Por último, traballarase a tolerancia e respecto cara a outras relixións. 

 

 

 

 



 59 

 



 60 

13. PROGRAMACIÓN SEXTO CURSO 

ÁREA RELIXIÓN EVANXÉLICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Instrumentos 

Avaliación 

BLOQUE 1: DEUS ÁMANOS 
Pres Non 

Pres 

 Valorar a familia como 

mostra do amor de Deus, 

lugar onde desenvolver as 

súas responsabilidades e de 

adquisición das primeiras 

crenzas, examinando 

diversas familias da Biblia. 

 Tomar conciencia da 

existencia de Deus, o Ser 

Supremo, que está 

interesado en cada ser 

humano dunha forma 

persoal. 

 Amor a Deus e 

amor ao 

próximo. 

 Amar a Deus 

seguindo ao 

Espírito. 

 

 B1.1 Recoñecer a 

Deus como Creador, 

identifica trazos do 

seu carácter, o seu 

propósito eterno e 

plan de redención 

para a humanidade. 

 REB1.1.1 Expresa por 

diferentes medios o 

concepto bíblico de Deus 

como refuxio. 

 REB1.1.2 Relaciona o 

ensino de diferentes 

profetas sobre a confianza 

en Deus. 

CAA 

CSIEE 

CD 

CCL 

CM 

6 

3 
7 

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Amar a outros 

seguindo o 

exemplo de 

Xesús. 

 B1.2  Identificar, 

analizar e memorizar 

diversos textos 

bíblicos que 

presentan ás 

Escrituras como 

medio polo cal Deus 

 REB1.2.1 Identifica na 

propia Biblia momentos, 

personaxes e textos que 

mostran a escritura como 

revelación do plan de 

Deus.  

 

3 

1 

7 

6 

7 
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revelou ao ser 

humano a súa 

vontade e propósitos 

para a humanidade, 

explicando -de forma 

oral ou por escrito- o 

significado dos 

mesmos. 

 REB1.2.2 Analiza textos 

bíblicos que presentan as 

Escrituras como medio 

polo cal Deus revelouse 

ao ser humano e deu a 

coñecer os seus 

propósitos para a 

humanidade.  

 REB1.2.3 Explica  de 

forma oral e por escrito o 

significado de textos 

bíblicos traballados na 

aula. 

 REB1.2.4 Busca e 

selecciona información en 

plataformas cristiás. 

BLOQUE 2:  A BIBLIA 

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa vida, a 

  Intro a Biblia 

 Que é a Biblia? 

 por que é a 

Palabra de 

Deus? 

 Cantos libros 

ten a Biblia? 

 B2.1  Coñecer a 

protección de Deus 

sobre a Biblia ao 

longo da historia de 

maneira que reservou 

a súa formación, 

desenvolvemento e 

 REB2.1.1 Coñece e 

comprende a protección 

de Deus sobre a Biblia ao 

longo da historia. 

 REB2.1.2 Identifica 

evidencias da protección 

de Deus sobre a Biblia ao 

longo da historia.  

CAA 

CCL 

CSIEE 

4 

3 

5 

6 
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súa obra e a súa mensaxe 

de salvación. 

 

 Quen escribiu a 

Biblia? 

 Como chegou 

ata nós? 

 Estratexias e 

fontes para o 

estudo da 

mensaxe 

bíblica.  

 Proceso de 

formación, 

conservación e 

transmisión das 

Escrituras. 

 

preservación até os 

nosos días. 
 REB2.1.3 Identifica 

formas e estilos literarios 

e linguas nos textos 

bíblicos. 

 REB2.1.4 Recoñece nos 

textos bíblicos a 

oportunidade que tiveron 

distintos personaxes de 

formar parte do Pobo de 

Deus e que a mensaxe de 

salvación esténdese a 

todos os pobos e etnias. 

 REB2.1.5 Describe 

formas e modos que Deus 

usou para preservar a 

escritura até os nosos 

días. 

 REB2.1.6 Identifica 

situacións no mundo 

contemporáneo que 

supoñen un perigo para a 

transmisión da Biblia.  

 REB2.1.7 Iníciase nos 

procesos do estudo 

bíblico básico. 

 REB2.1.8 Participa 

activamente na 

conservación, difusión e 

defensa da Escritura. 
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 REB2.1.9 Obtén, edita e 

comparte imaxes sobre a 

escritura e preservación 

da Biblia.  

 Identificar as orixes da 

liberdade e dignidade de 

todas as persoas nas 

relacións cos seus 

semellantes, como seres 

creados igualmente por 

Deus. 

 O seu Espírito 

é o meu guía. 

 As 

Benaventuranz

as 

 B2.2  Ler textos 

bíblicos, seleccio-

nados polo profesor, 

captando o sentido 

xeral dos mesmos, e 

resumir as principais 

ideas expresadas 

acerca de quen é e 

como é Deus, 

comparándoas coas 

ideas que outras 

persoas teñen acerca 

del. 

 REB2.2.1 Le con 

autonomía e asiduidade 

textos bíblicos.  

 REB2.2.2 Compara  o 

coñecemento que obtén 

de Deus e da Biblia a 

partir da súa lectura coas 

ideas respecto diso que 

obtén doutras fontes 

(persoas, medios de 

comunicación, libros, 

etc.) 

 REB2.2.3 Realiza 

inferencias e obtén 

conclusións a partir da 

lectura de textos bíblicos. 

 REB2.2.4 Memoriza 

textos bíblicos. 

 

1 

2 

 

9 

2 



 64 

BLOQUE 3: XESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR E EXEMPLO A SEGUIR 

 Coñecer a persoa de 

Xesucristo, a súa vida, a 

súa obra e a súa mensaxe 

de salvación.  

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 

 Personaxes 

históricos no 

nacemento de 

Xesús.  

 Xesús trouxo a 

salvación ao 

mundo e marca 

a historia da 

humanidade. 

 A resurrección 

de Xesús como 

feito histórico. 

Evidencias 

bíblicas e 

externas. 

 A resurrección 

de Xesús como 

base do 

cristianismo. 

 B3.1 Realizar, coa 

axuda do profesor 

unha sinxela 

investigación sobre a 

persoa de Xesús a 

partir da consulta de 

diversas fontes 

bíblicas e extra 

bíblicas, elaborando a 

información recollida 

e comunicando os 

resultados ao resto da 

clase. 

 REB3.1.1 Consulta, para 

realizar traballos e 

investigacións, fontes 

bíblicas e extra bíblicas.  

 REB3.1.2  Comunica 

oralmente e por escrito os 

resultados e as súas 

conclusións de 

investigacións e 

monográficos realizados. 

 REB3.1.3 Selecciona e 

utiliza diversas fontes no 

desenvolvemento de 

investigacións sinxelas en 

torno ao nacemento de 

Xesús.  

 REB3.1.4 Busca versións 

da Biblia online.  

 REB3.1.5 Identifica 

diferentes profecías do 

Antigo Testamento 

relativas a Xesús.  

 REB3.1.6 Busca mapas 

na web dos lugares da 

vida de Xesús. 

 REB3.1.7 Elabora de 

maneira autónoma e 

crítica a información 

obtida de diversas fontes 

CAA 

CCL 

CSC 

7 

9 

7 

9 
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utilizando formatos 

variados (textos escritos, 

cadros, táboas, murais, 

esquemas) sobre a 

resurrección de Xesús.  

 REB3.1.8 Alcanza e 

expón conclusións 

persoais da realización de 

investigacións sinxelas.  

 REB3.1.9 Comunica 

oralmente e por escrito os 

resultados e as súas 

conclusións de 

investigacións e 

monográficos realizados.  
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BLOQUE 4: O POBO DE DEUS 

 Apreciar a Biblia como o 

libro por medio do cal 

Deus revelou ao ser 

humano a súa vontade e 

propósitos para a 

humanidade. 

 Valorar a vivencia das 

primeiras comunidades 

cristiás como modelo de 

expresión do amor fraterno 

e convivencia da familia da 

fe. 

 Deus quixo 

revelarse aos 

seres humanos 

e para iso 

escolleu un 

Pobo.  

 A través de 

Xesús, Deus 

deu a 

oportunidade 

para que toda 

persoa puidese 

formar parte do 

seu Pobo.  

 B4.1  Descubrir e 

coñecer como Deus 

revélase aos seres 

humanos desde o 

comezo da 

humanidade e ao 

longo de toda a 

historia bíblica. 

 REB4.1.1 Analiza e 

Resume o contido de 

textos lidos acerca de 

quen é e como é Deus 

para o pobo de Israel e 

para os cristiáns.  

 REB4.1.2 Identifica os 

personaxes destacados do 

Pobo de Deus: patriarcas, 

xuíces, reis, profetas 

 REB4.1.3 Coñece e 

enumera algunhas das 

dificultades que os 

profetas enfrontaban 

como mensaxeiros de 

Deus 

 REB4.1.4 Comprende e 

relata as historias dos 

grandes heroes da fe tanto 

directamente de fontes 

bíblicas como 

complementarias 

 REB4.1.5 Identifica e 

valora a intervención 

divina nas experiencias 

dos heroes da fe. 

 REB4.1.6 Elabora 

conclusións persoais a 

partir do coñecemento das 

CCL 

CSIEE 

CAA 

CM 

CD 

 

1 

4 

7 

5 

7 
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experiencias dos heroes 

da fe. 

   Os primeiros 

cristiáns.  

 B4.2  Descubrir - a 

partir do texto bíblico 

- como viviron 

diversas persoas 

(nenos, novos e 

adultos; homes e 

mulleres), analizando 

expresándoos a través 

de diversas linguaxes 

(oral, escrito, 

corporal, plástico e 

musical). 

 REB4.2.1 Discrimina 

actitudes e valores que se 

desprenden dos textos 

bíblicos propostos.  

 REB4.2.1 Valora  e 

compara o 

comportamento e as 

actitudes de personaxes 

bíblicos traballados 

 REB4.2.1 Expresa 

oralmente e por escrito os 

valores e actitudes 

manifestados polos 

personaxes estudados. 

 REB4.2.1 Argumenta a 

súa posición persoal 

respecto dos 

comportamentos, valores 

e actitudes manifestados 

polos distintos personaxes 

bíblicos. 

 REB4.2.1 Expresa 

mediante distintas 

linguaxes as actitudes e 

valores morais 

manifestados por diversos 

personaxes bíblicos  

CSIEE 

CAA 

CM 

CL 

CD 

 

6 

7 

9 

6 

9 
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 REB4.2.1 Responde 

comprensivamente 

cuestióneas expostas 

referidas aos  personaxes 

bíblicos  

 REB4.2.1 Reflexiona e 

expresa por escrito as 

leccións aprendidas con 

respecto ás actitudes e 

valores dos personaxes 

bíblicos 
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BLOQUE 5: O MUNDO QUE DEUS CREOU 

 Respectar e valorar a 

contorna natural como 

creación e manifestación 

do poder e amor de Deus. 

 

 Deus existía 

antes da 

Creación.  

 Deus creou o 

Universo.  

 Deus creou a 

todo ser vivente. 

 

 B5.1  Comprender e 

producir mensaxes 

que expresen a súa 

relación con Deus e 

cos demais.. 

 

 REB5.1.1 Utiliza 

distintos códigos 

expresivos para 

comunicar a súa fe e o 

seu coñecemento 

bíblico. 

 REB5.1.1 Comprende as 

mensaxes sobre a fe e o 

cristianismo que recibe 

doutros.  

 REB5.1.1 Participa en 

situacións de diálogo 

sobre a fe e o 

cristianismo aínda que 

leven confrontación ou 

desacordo.  

 REB5.1.1 Identifica 

situacións persoais nas 

que pode contribuír a 

mellorar a situación das 

persoas e a convivencia. 

 REB5.1.1 Comparte 

polas redes sociais 

versículos que expresen 

o amor de Deus. 

 REB5.1.1 elabora 

pósteres multimedia 

interactivos en grupo 

sobre a convivencia e as 

relacións con outros. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CD 

4 

3 

7 

5 

9 
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 REB5.1.1 Busca e 

selecciona imaxes por 

internet relacionadas con 

contido bíblico, vida 

cristiá. 

 REB5.1.1 Utiliza imaxes 

dixitais en distintos 

traballos: creación 

artística, ilustración de 

traballos, etc. 

 Expresar a súa relación con 

Deus e o seu coñecemento 

bíblico en situacións 

habituais da súa contorna. 

 Os atributos de 

Deus. 

 B5.2  Ao realizar 

excursións, visitas a 

parques ou xardíns, 

e no seu proceder 

cotián na contorna 

do colexio, coidar a 

natureza, 

manifestando 

actitudes de 

respecto cara á 

contorna natural.  

 REB5.2.1 Recolle datos 

bíblicos e extra bíblicos 

achega do modo en que 

o ser humano sérvese do 

creado por Deus.  

 REB5.2.2 Admira a orde 

que se mantén no creado 

por Deus, e goza da súa 

beleza. 

 REB5.2.3 Respecta os 

elementos naturais da 

súa contorna (animais, 

plantas, minerais, etc.)  

 REB5.2.4 Mostra 

responsabilidade no 

mantemento e coidado 

da natureza.  

 REB5.2.5 Valora as 

repercusións do 

desenvolvemento 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CD 

7 

1 

3 

7 

2 
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tecnolóxico sobre a 

Creación de Deus.  

 REB5.2.6 Pon exemplos 

de como se ha de coidar 

a natureza.  

 REB5.2.7 Participa no 

coidado da súa contorna 

natural: no seu barrio, 

fogar e colexio. 

 REB5.2.8 Relaciona a 

información obtida en 

páxinas web de 

entidades e institucións 

que traballan para a 

conservación da 

contorna cono pasaxes 

bíblicas sobre a 

Creación. 



 72 

BLOQUE 6:  A FAMILIA E AS RELACIÓNS 

 Identificar as orixes dá 

liberdade e dignidade de 

todas as persoas nas 

relacións cos seus 

semellantes, como seres 

creados igualmente por 

Deus. 

  

 Relacións 

interpersoais: 

amigos, traballo, 

igrexa. 

 Exemplos bíblicos e 

actuais de relacións 

familiares e 

interpersoais. 

  

 B6.1 Recoñecer ao 

home como ser 

creado á imaxe de 

Deus  e manifestar 

actitudes e condutas 

baseadas no respecto 

a esta.  

 

 REB6.1.1 Valora que 

a discriminación e 

marxinación son  

feitos non 

desexables.  

 REB6.1.2 Participa 

na mellora das 

situacións da súa 

contorna. 

 REB6.1.3 Coñece o 

coidado de Deus 

sobre a creación. 

 REB6.1.4 Asume 

responsabilidades do 

coidado do propio  

corpo como imaxe de 

Deus. 

 REB6.1.5 Obtén 

información por 

distintas fontes, 

incluídas as dixitais, 

relacionada con 

axudar e servir aos 

demais. 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

CCL 

CAA 

1 

2 
6 

 Valorar a familia como 

mostra do amor de Deus, 

 Mergúllache na 

Biblia: Como me 

 B6.2 A partir de 

textos dos Evanxeos, 

 REB6.2.1 Coñece os 

relatos bíblicos onde 
 4 5 
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lugar onde desenvolver as 

súas responsabilidades e de 

adquisición dás primeiras 

crenzas, examinando 

diversas familias dá Biblia. 

debo relacionar cos 

demais. 

realizar unha pequena 

investigación acerca 

de encontros que tivo 

Xesús con persoas 

marxinadas que 

sufrían 

discriminación, 

descubrindo as 

actitudes que 

manifestou cara a 

eles e as accións que 

realizou no seu favor, 

decatándose de que 

hoxe podemos seguir 

o seu exemplo e 

dialogando acerca de 

maneiras concretas 

en que podemos 

facelo. 

Xesucristo tratou con 

persoas marxinadas 

como mostra do seu 

amor.  

 REB6.2.2 Identifica 

as actitudes que 

Xesucristo mostrou 

cara ás persoas 

marxinadas. 

 REB6.2.3 Narra as 

accións que 

Xesucristo realizou 

como mostra de amor 

cara aos demais.  

 REB6.2.4 Describe 

oralmente ou por 

escrito accións que 

pode facer imitando 

o exemplo de 

Xesucristo 

 REB6.2.5 Participa 

en traballos e 

investigacións 

tecnolóxicas da 

información e 

comunicación tales 

como blog, 

webquest, etc. 

 REB6.2.6 Recompila 

e sobe arquivos a un 

3 

8 

9 

8 
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As medidas de atención a diversidade: 

       A nosa proposta para a atención á diversidade leva dúas accións: flexibilidade e abertura.  A primeira para proporcionar as axudas pedagóxicas 

necesarias que mellor se axusten á diversidade dos alumno/as dadas as súas características persoais. A segunda para ser sensibles aos trazos 

distintivos do contexto onde se levará a cabo. 

       Os materiais e fichas que se utilizarán elabóranse pensando no nivel de cada alumno, tratando de abarcar todo dunha forma uniforme, sen que 

ningún senta por detrás ou por diante dos demais. É dicir, levarán a cabo nun contexto o máis normalizado posible.  

A adaptación curricular, en caso necesario,  terá as seguintes características: 

 Será adaptada ás condicións e necesidades dos alumno/as. 

 En relación co marco de referencia do currículo será coherente e equilibrado. 

 Darase prioridade aos aprendizaxes funcionais. 

 Unha das prioridades será a normalización do currículo. 

 Farase un intenso seguimento e apoio titorial. 

Debido a que nesta materia o número de alumnado é moi baixo, como máximo 5-6 alumnos, a atención á diversidade está garantida. Cando un 

neno/a necesita axuda de calquera tipo recíbea posto que é moi sinxelo prestarlla. 

 

 

servidor sobre os 

relatos bíblicos onde 

Xesús trato con 

marxinados. 



 75 

TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

BLOQUE 1: 

 Neste bloque trataremos o valor da  liberdade. Deus creounos libres para vivir 

como desexemos facelo.   

 Tamén se traballará a responsabilidade, o amor de Deus cara á súa creación e 

en especial cara a nós. 

BLOQUE 2: 
 Neste bloque traballaremos o valor do respecto e a tolerancia á diversidade: é 

necesario respectar ao que é diferente a min.  

 Tamén a confianza nos demais e principalmente en Deus. 

BLOQUE 3: 

 Neste bloque traballaremos a solidariedade: mostrámonos especialmente 

sensibles cara aos máis necesitados. 

 Tamén a dignidade das persoas: lembramos que Xesús tráenos a dignidade do 

ser humano. 

 Felicidade: a que nos propón Xesús no Evanxeo. A que se basea na felicidade 

de todos, non só duns poucos. 

BLOQUE 4: 

 Neste bloque trataremos o valor da  liberdade. Deus creounos libres para vivir 

como desexemos facelo.   

 Tamén se traballará a responsabilidade, o amor de Deus cara á súa creación e 

en especial cara a nós. 

BLOQUE 5: 

 Neste bloque estudaremos o respecto cara ás demais persoas xa que son seres 

creador por Deus ao seu xeito. 

 Tamén veremos o valor da tolerancia posto que Deus ama a todos as persoas 

por igual, sexan os seus fillos ou non. 

 O compromiso que adquirimos coa sociedade cando nos convertemos en 

fillos de Deus e embaixadores aquí na terra do seu nome. 
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BLOQUE 6: 

 Neste bloque traballaremos o concepto da amizade.  Valorarase a importancia 

de desenvolver amizades sas nas nosas vidas.  

 Por outra banda farase fincapé na necesidade e o valor da celebración.  

Valoraranse as celebracións daqueles momentos cruciais na nosa vida e a 

importancia de compartilo cos demais. 

 Tamén o valor do amor e servizo aos demais: aprendemos as características 

do amor cristián, que non é egoísta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

14.  OBXECTIVOS XERAIS - EDUCACIÓN INFANTIL 

 

O Ensino Relixioso  Evanxélica, na etapa de Educación Infantil terá como 

obxectivo os seguintes puntos: 

1. Valorar e apreciar a Biblia como o libro por medio do cal Deus comunícase 

co ser humano (comunica ao ser humano a súa vontade), coñecendo historias 

da Biblia e representando escenas bíblicas. 

2. Coñecer a persoa de Xesucristo, que naceu en Belén (empezando  a coñecer o 

significado do Nadal), que foi neno como El e é o seu amigo, como tamén o é 

de todos os que lle aman.  Que nos ama tanto que morreu por nós e resucitou 

para estar connosco.  Aprender a camiñar co cada día. 

3. Identificar (utilizando a información transmitida pola Biblia) diferentes 

personaxes de Biblia, así como obxectos e símbolos bíblicos de interese, para 

iniciar a formación do seu propio sistema de actitudes e valores. 

4. Apreciar á súa propia familia, que lle ama e cóidalle,  e valorar o seu papel e 

comportamento nela,  tendo como referencia a familia de Xesús. 

5. Tomar conciencia da existencia de Deus como Pai Creador que ama e coida a 

cada neno/a de forma persoal.  

6. Comprender e producir mensaxes que manifesten a súa relación con Deus 

utilizando diversos medios de expresión. (a mensaxe oral e escrito, así como 

outros medios de expresión corporal, plástica e musical.), espertando a 

capacidade de celebración a través de actitudes de agradecemento, adoración 

e encomio, exercitando as primeiras  habilidades  motrices. 

7. Apreciar e coidar (respectar e valorar) a contorna natural como creación e 

manifestación do poder e amor de Deus. 

8. Comprender que el foi feito por Deus así como o mundo natural que lle rodea. 

9. Coñecer, valorar e coidar  o seu ser (corpo e alma), creado por Deus, 

adoptando unha actitude responsable cara a si mesmo, sabendo usalo como 

instrumento de comunicación e relación adecuado cos demais seres humanos 

e promovendo a confianza e o desenvolvemento das súas posibilidades 

persoais.  

10. Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a 

cooperación e a xenerosidade como medio de expresar o amor de Deus.  Como 

tamén favorecer a fraternidade entre os irmáns da fe e recoñecer á Igrexa como 

familia de Deus, valorando a vivencia da comunidade cristiá como modelo de 

expresión do amor  fraterno e convivencia da familia da fe.  
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15. UNIDADES DIDÁCTICAS – EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

UNIDADE 1: Os amigos de Deus  

Obxectivo Xeneral:  

 Recoñecer que a Biblia é o libro máis importante para as súas vidas. Aprender 

algo do seu contido. Chegar a ser amigos verdadeiros de Deus, como o foron 

algúns nenos/ as do Antigo e Novo Testamento. Aprender que baixo a vontade 

de Deus, El pode facer de cada un gran home ou muller seu. 

Conceptos: 

 A Biblia é a Palabra de Deus 

 Os amigos de Deus 

 Todos podemos ser amigos de Deus 

 Os amigos de Deus son  obedientes 

 Os amigos de Deus saben perdoar 

Procedementos: 

 Narración breve das diferentes historias bíblicas a través de láminas.  

 Explicación das historias de cada un dos personaxes. 

 Realización da importancia da obediencia a Deus. 

 Explicación de que aínda sendo pequenos podemos obedecer e servir a Deus. 

 Realización das fichas correspondentes.  

 Aprendizaxe dos  versículos correspondentes. 

Actitudes: 

 Desexo de ser amigos de Deus. 

 Sensibilidade ante ao forma que Deus traballa a través de nós. 

 Apreciación polo coidado de Deus. 

 Interiorización dos  versículos aprendidos. 

Criterios de Avaliación: 

 Mostra desexo por ser amigo de Deus. 

 Demostra aprecio polo coidado de Deus na súa vida e na das súas familias. 

 Mostra desexo por obedecer a Deus. 

 

UNIDADE 2: Os Axudantes de Deus – Xesús, un axudante especial 

Obxectivo Xeneral:  

 Explorar os primeiros anos da vida de Xesús e como respondeu a xente á súa 

vinda. Expresar a súa propia gratitude a Deus polo seu gran amigo, Xesús. 

Conceptos: 

 Un anxo falou con María, José  e os pastores. 

 Ancián que viu a Xesús 
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 A viaxe a Exipto de Xesús 

 A festa de aniversarios de Xesús 

 A vida en  Nazaret de Xesús 

 A viaxe de Xesús a Xerusalén 

 Xesús no Templo de Xerusalén 

Procedementos: 

 Narración breve das diferentes historias bíblicas a través de láminas.  

 Explicación sobre o nacemento de Xesús. 

 Identificación do nacemento de Xesús coa celebración do Nadal. 

 Visualización dun vídeo sobre o nacemento de Xesús. 

 Explicación sobre a vida de Xesús cando era neno. 

 Elaboración de manualidades sobre o Nadal. 

 Aprendizaxe dos  versículos correspondentes. 

Actitudes: 

 Admiración pola forma na que Xesús mostraba o seu amor polo seu Pai, Deus. 

 Admiración pola forma na que Xesús mostraba o seu amor e respecto cara aos 

seus pais terreais. 

 Desexo de obedecer a Deus tal como fíxoo Xesús. 

 Interiorización dos  versículos aprendidos. 

Criterios de Avaliación: 

 Identifica o Nadal co nacemento de Xesús. 

 Mostra admiración polo feito de que Xesús amaba ao seu Pai, Deus. 

 Recoñece que Xesús foi un neno/a como el/ela. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADE 3: O Plan de Deus – A vida de Moisés 

Obxectivo Xeneral:  

 Aprender diferentes maneiras en que eles poden mostrar que son verdadeiros 

seguidores de Xesús: amando a Deus por sobre todas as cousas, amando a 

outros, dando, obedecendo e facendo a vontade de Deus nas súas vidas. 

Conceptos: 

 Importancia de seguir a Deus 

 Necesidade de amar a Deus 

 Necesidade de obedecer a Deus 

 Dar grazas a Deus 

 Dar a Deus e axudar aos demais 

 Compartir de Xesús 

 Perdoar a outros 

 

Procedementos: 
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 Narración breve das diferentes historias bíblicas a través de láminas.  

 Explicación do que significa amar a Deus. 

 Aprendizaxe sobre as maneiras nas que poden mostrar que aman a Deus. 

 Explicación de como senten os nosos pais e Xesús cando non obedecemos. 

 Aprendizaxe dunha canción sobre a obediencia. 

 Aprendizaxe dos  versículos correspondentes. 

 Realización de fichas sobre os temas. 

 

Actitudes: 

 Aceptación da necesidade de obedecer a Deus. 

 Sensibilidade ante o feito de que amamos a Deus e por iso obedecémoslle. 

 Anhelo de ser chamados fillos/ as de Deus (cristiáns). 

 Respecto polas demais persoas. 

 Interiorización dos  versículos aprendidos. 

Criterios de Avaliación: 

 Mostra sensibilidade ao feito de que el/ela son axudantes de Deus. 

 Recoñecen a necesidade de obedecer e amar aos seus pais e a Deus. 

 Senten satisfacción cando obedecen aos seus pais e a Deus. 

 

UNIDADE 4: O Fillo de Deus – A vida de Xesús.  

Obxectivo Xeneral:  

 Coñecer algunhas fases da vida de Xesús como adulto, os seus milagres e o 

feito de que El é poderoso porque é o Fillo de Deus. 

 

Conceptos: 

 A Biblia dinos que Xesús é o Fillo de Deus 

 Xesús creceu como nós 

 Xesús é poderoso 

 Xesús axuda a moitas persoas a través de milagres 

 Xesús quere ser o noso amigo e axudarnos. 

Procedementos: 

 Narración breve das diferentes historias bíblicas a través de láminas.  

 Explicación de que Deus quixo comunicarse connosco e por iso deunos a 

Biblia. 

 Explicación de que Xesús fíxose home e serviu a Deus. 

 Explicación dalgúns dos milagres que fixo Xesús. 

 Realización dunha pequena Biblia cos milagres que fixo Xesús. 

 Aprendizaxe dos  versículos correspondentes. 

 Realización das fichas correspondentes. 

Actitudes: 
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 Aceptación de que a Biblia é a Palabra de Deus. 

 Admiración polos milagres realizados por Xesús. 

 Sensibilidade ante o feito de que Xesús ten poder. 

 Interiorización dos  versículos aprendidos. 

Criterios de Avaliación: 

 Recoñece que a Biblia fala de Deus e de Xesús. 

 Mostra admiración polo poder de Xesús. 

 Mostra desexo de ser amigo de Xesús. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

UNIDADE 5: Deus ámanos 

Obxectivo Xeral: 

 Coñecer o amor de Deus manifestado no corpo, a familia, os amigos, a igrexa 

e o Salvador que El nos deu. Responder o seu amor e demostrar o amor a 

outros. 

Conceptos: 

 Deus deume un corpo.  

 Meu corpo é un agasallo de Deus. 

 Deus deume unha familia.  

 Plan de Deus para a familia. 

 Deus deume amigos/ as. 

 Necesito coidar dos meus amigos/ as 

 Deus deume ao meu mellor amigo, Xesús. 

 Deus deume unha Igrexa. 

 Todos somos irmáns.  

Procedementos: 

 Narración breve das diferentes historias bíblicas a través de láminas.  

 Análise das partes do corpo que foron creadas por Deus. 

 Elaboración dun retrato individual e familiar. 

 Explicación do propósito de Deus ao crear ao home en comunidade (familia). 

 Reflexión sobre as diferentes formas nas que poden obedecer aos seus pais. 

 Explicación sobre o agasallo da amizade. 

 Descrición de como é un bo amigo e compralo coa amizade que nos ofrece 

Xesús. 

 Expresión dos seus sentimentos sobre a amizade. 

 Explicación de que Xesús é o noso mellor amigo e que a Igrexa é unha gran 

familia. 

 Análise breve das cousas que fixeron os crentes na primeira Igrexa de 

Xerusalén (compartir). 

 Descrición das cousas que se fan cando imos á Igrexa. 

 Realización das fichas correspondentes.  

 Aprendizaxe dos  versículos correspondentes. 
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Actitudes: 

 Agradecemento a Deus por darnos un corpo. 

 Admiración e respecto polas cousas creadas por Deus. 

 Recoñecemento da importancia de alimentar e coidar o seu corpo. 

 Agradecemento a Deus polos pais e polas persoas que nos coidan. 

 Sensibilización respecto a obediencia.  

 Apreciación polos amigos/ as que ten. 

 Recoñecemento de que esas amizades foron dadas por Deus. 

 Agradecemento a Deus por enviarnos a un amigo: Xesús. 

 Agradecemento a Deus pola Igrexa. 

 Sensibilización polo feito de asistir á Igrexa os domingos coa súa familia. 

 Interiorización dos  versículos aprendidos.   

Criterios de Avaliación: 

 Recoñece o amor de Deus polo agasallo da creación, a familia, os amigos e a 

Igrexa. 

 Dá grazas a deus pola súa familia, amigos e irmáns da Igrexa. 

 Describe as cousas boas que fan os amigos. 

 Participa con alegría das celebracións na Igrexa. 

 Mostra admiración e respecto polas cousas creadas por Deus. 

 

UNIDADE 6: O mundo que Deus creou 

Obxectivo Xeral:  

 Aprender que Deus creou o mundo e todo o que hai nel. Coñecer como coidar 

ao mundo marabilloso que Deus fixo. Dar grazas a deus por todo o que El fixo 

na creación. 

Conceptos: 

 Antes da creación. Deus fixo a luz  

 Deus fixo o ceo e as nubes  

 Deus fixo a terra e o  

 mar Deus fixo plántalas  

 Deus fixo o sol, a lúa e as estrelas  

 Deus fixo os peixes e as aves  

 Deus fixo os animais.  

 Deus fixo o home  

 home só no xardín.  

 Deus fixo á muller  

Procedementos: 

 Narración breve das diferentes historias bíblicas a través de láminas.  

 Explicación de cada día da creación de forma específica e detallada. 

 Visualización dun vídeo da creación. 

 Descrición das cousas que se poden facer durante o día e durante a noite.  

 Análise de como sente unha persoa cando esta completamente só. 
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 Descrición de como Deus creou ao home e á muller. 

 Explicación de como as cousas creadas por Deus benefician ás persoas en xeral. 

 Realización dun mural sobre a creación. 

 Realización de actividades específicas para as  TICs 

 Aprendizaxe dos  versículos correspondentes. 

Actitudes: 

 Admiración por como da nada, Deus creou ao mundo e ás persoas. 

 Agradecemento a Deus por todo o creado. 

 Respecto polas cousas creadas por Deus. 

 Sensibilidade ante as accións do home que danan a creación de Deus. 

 Interiorización dos  versículos aprendidos. 

 

Criterios de Avaliación: 

 Recoñece que foi creado por Deus. 

 Mostra admiración, agradecemento e respecto polas cousas creadas por Deus. 

 Mostra desacordo polas accións negativas que realizan as persoas en contra da 

creación de Deus. 

 


