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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 
como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 
estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no contorno familiar e doméstico, así como nos grupos 
sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas 
con minusvalidez. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbese, a lingua cooficial da 
comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f ) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 
permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que 
requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a 
historia e a cultura. 

i ) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal 
e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera 
tipo e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria                                                                  
          . 

 
 
 
 

2. OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 2.º EP 
 

 
  1.  Buscar a felicidade na vida recoñecendo a incapacidade de alcanzala por si sós. 

  2.  Recoñecer a bondade de Deus Pai ao crear o home para que sexa feliz.  

  3.  Comprender a amizade de Deus coa humanidade a través do Paraíso.  

  4.  Recoñecer e identificar nos relatos bíblicos a acción de Deus na historia  

  5.  Ver en Deus Pai a vida dos Patriarcas: protección, coidado e acompañamento. 

  6.  Valorar na figura de Deus a busca da salvación do home.  

  7.  Recoñecer a resposta de María a Deus e valorala.  

  8.  Comprender o que significa o tempo Advento.  
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  9.  Afondar no sentido do Nadal.  

10.  Identificar o Bautismo como a vía de entrada na Igrexa.  

11.  Recoñecer e identificar os signos do Bautismo.  

12.  Identificar o Pai como figura de unidade na Igrexa.  

13.  Afondar no coñecemento dos tempos litúrxicos. 
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3. DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. 

Coidado do contorno 

ambiental e dos seres 

vivos 

•  Interactuar co contorno natural de 
xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para 
promover un desenvolvemento 
sostible. 

•  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu contorno.  

•  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo home no contorno 
natural e as repercusións para a 
vida futura. 

Vida saudable 

•  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

•  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable 
deste. 

A ciencia no día a día 

•  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

•  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante. 

•  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece a noso arredor. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

•  Manexar a linguaxe matemática con 
precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, 
datos, elementos xeométricos...) en 
situacións cotiás. 

Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 

•  Aplicar os coñecementos 
matemáticos para a resolución de 
situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera 
materia. 

•  Realizar argumentacións en 
calquera contexto con esquemas 
lóxico-matemáticos.  

•  Aplicar as estratexias de resolución 
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de problemas a calquera situación 
problemática. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e 

escrita 

•  Comprender o sentido dos textos 
escritos.  

•  Captar o sentido das expresións 
orais: ordes, explicacións, 
indicacións, relatos... 

•  Gozar coa lectura. 

Expresión: oral e escrita 

•  Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera tipo de 
información.  

•  Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos.  

•  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 

comunicación 

•  Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 
ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros nas diversas 
situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 

linguas 

•  Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta. 

•  Manter conversas noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

Competencia dixital 
Tecnoloxías da 

información 

•  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
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tecnolóxicos. 

Comunicación 

audiovisual 

•  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

•  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Utilización de 

ferramentas dixitais 

•  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

•  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Respecto polas 

manifestacións culturais 

propias e alleas 

•  Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural no ámbito mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

•  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

Expresión cultural e 

artística 

•  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias sociais e 

cívicas 

Educación cívica e 

constitucional 

•  Coñecer e aplicar dereitos e 
deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

•  Identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha norma suprema chamada 
Constitución Española. 

Relación cos demais 

•  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 
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Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 

Autonomía persoal 

•  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

•  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

•  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

•  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a intereses 
persoais. 

Creatividade 

•  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

•  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

•  Atopar posibilidades no contorno 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

•  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

•  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.  

•  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou os proxectos.  

•  Actuar con responsabilidade social 
e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 
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•  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para 

estimular o pensamento 

•  Aplicar estratexias para a mellora 
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Planificación e avaliación 

da aprendizaxe 

•  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos que cómpre realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos resultados 
intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 
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4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 

 
Descrición do modelo competencial. 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos 
desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se 
estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe coas que 
favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula 
activas.  

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo que 
cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis 
preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por competencia. 
 
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste ámbito. 
Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo.  
 
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da 
competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto e 
obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas.  
 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 
proxecto aplicable a toda materia e curso.  
 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como, a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional 
traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-
aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
 
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a 
que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que 
constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
 
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde 
as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para 
poder darlles resposta ás súas necesidades. 

 
 
 
Na área de Relixión Católica. 
 
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia e da 
tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas relacionadas coa ecoloxía 
que se adquiren desde a devandita competencia. 
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden na 
interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a tecnoloxía. 
 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
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•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as repercusións 
para a vida futura. 

•  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao coidado 
saudable deste. 

•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 

O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da competencia en 
comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas linguaxes que conforman 
a cultura que se transmite na área de relixión, así como das linguaxes do propio ensino relixioso. 
 
Os descritores que utilizaremos serán: 
•  Comprender o sentido dos textos escritos.  
•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta 

ao interlocutor... 
. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso desta. 
 
Competencia dixital  

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de responsabilidade 
para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e afondar nesta materia. Será 
fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan a claridade de contidos para crear no 
alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os seus propios criterios sobre diferentes contextos 
nos que se poidan desenvolver. 
 
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores: 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
Conciencia e expresións culturais 

A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e 
valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumes, 
ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de cristianismo desde a súa orixe e o seu 
desenvolvemento actual, como manifestación do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, 
senón que poderá comprender e asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito 
relixioso na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 
 
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito mundial. 
•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 

Con relación á competencia social e cívica, onde se integran elementos esenciais para a 
humanización, persoais, interpersoais e interculturais e se recollen todas as formas de 
comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e construtivo na vida 
social e profesional. O ensino relixioso católica expón, fundamenta e xerarquiza os valores e 
virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno, de cara 
a facer posible a maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da 
cooperación, da liberdade, da xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do 
coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 
 
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuación:  
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•  Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado 
por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha apertura ao 
significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa persoal dependerá sempre 
que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas potencialidades, en buscar o sentido a 
cada unha das cousas que acontecen na súa vida. 
 
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que poida 
dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación social do mundo no 
que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de emprendemento do alumno.  
 
Neste caso, os descritores para adestrar serían: 
•  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 
•  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 
 
Aprender a aprender 

A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de aprender a 
aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do traballo en equipo, a 
síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso axuda aos alumnos a ser 
protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser humano 
colabore activa e libremente co plan por El establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo 
non só unha proposta consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de 
referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben. 
 
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 
•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 
•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 
•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 
•  Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. 
 
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica 

O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan as 
competencias específicas do ensino relixioso católico. 
•  Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio cultural, 

histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades reciben do pasado está 
vertebrado por contidos relixiosos. 

•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, o 
exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos feitos de 
Xesucristo. 

•  Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes máis 
radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres 
e creadores. 

•  Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e unha 
metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso contorno cultural. 
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5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

•  Deus, pai da humanidade, quere a nosa felicidade. 
•  D         o home para ser o seu amigo. O Paraíso como signo de amizade. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

•  A Biblia narra o que Deus fixo na historia. 
•  Deus actúa na historia. A amizade de Deus cos Patriarcas. 
•  Deus propón ao home un camiño de encontro con El. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

•  Deus elixe a María para que o seu fillo se faga home. 
•  O Advento, espera do cumprimento da promesa de salvación. 
•  O Nadal: nacemento do Salvador. 

 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

•  O Bautismo: incorporación á Igrexa. 
•  A unidade eclesial: fillos dun mesmo Pai. 
•  Xesucristo santifica o tempo: o ano litúrxico. 

 
 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR  
NA ÁREA 

 

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior grao de 
protagonismo.  
 
En concreto na área de Relixión Católica:  
 
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os valores e as 
actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que o alumno 
adquira as competencias axeitadas á súa idade e ao tempo de cada etapa. 
 
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se 
desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa 
constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta que cada alumno 
parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e a dos outros. 
 
Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os seguintes 
principios: 

Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e implementación de 
actividades de aula axustadas ao grupo concreto ao que está ensinando. A súa formación resulta, 
polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito do proceso de aprendizaxe. 
 
Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respectando o desenvolvemento 
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de xeito adecuado o 



- 16 - 

concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos 
aspectos conceptuais. 
 
Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os estudantes son 
iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas estratexias. A atención á 
diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na asunción deste principio fundamental. 
Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da formación 
humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require que todo tipo de 
aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socio-afectivas, non sexa considerado fin en 
si mesmo senón que estea ao servizo da formación integral do ser humano. 
 
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a predominancia de cada 
unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que cómpre realizar estarán pensadas desde a 
teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a 
adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe 
permanente ao longo da vida.  
 
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida 
enraizada no máis profundo do ser; o alumno vai descubríndoa nos símbolos e signos do seu 
contorno, no progreso e na humanización do propio ser humano, na linguaxe narrativa da Biblia, 
nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis concreta, na persoa de Xesucristo e a súa 
presenza na comunidade cristiá. Por todo iso, deberán manexar diferentes destrezas que 
impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o 
que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
 
Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais 
vinculados a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o 
coñecemento se transforme en acción, en experiencia, en vivencia, e aplicalo na medida do 
posible a contextos próximos aos alumnos. 
 
 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar sobre estas catro cuestións: 
 
Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
Como resultaron as actividades? 
Cales gustaron máis? 
Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
 
 
 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.  Identificar na propia vida o desexo de ser feliz. 
  2.  Recoñecer a incapacidade da persoa para alcanzar por si mesmo a felicidade. 
  3.  Apreciar a bondade de Deus Pai que creou ao home con este desexo de felicidade. 
  4.  Entender o Paraíso como expresión da amizade de Deus coa humanidade. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.  Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos. 
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  2.  Coñecer e valorar na vida dos Patriarcas os trazos de Deus Pai: protección, coidado e 
acompañamento. 

  3.  Recoñecer e apreciar que Deus busca sempre a salvación do home. 
 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

  1.  Coñecer e valorar a resposta de María a Deus. 
  2.  Aprender o significado do tempo de Advento. 
  3.  Identificar o significado profundo do Nadal. 

 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 
  1.  Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da Igrexa. 
  2.  Observar e comprender os signos presentes na liturxia bautismal. 
  3.  Tomar conciencia de que o Pai xera a unidade da Igrexa. 
  4.  Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. 

 
 
 
 

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.1.  Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que o fan feliz a el e ás persoas 
do seu contorno. 

  2.1.  Descobre e nomea situacións nas que necesita as persoas, e sobre todo a Deus, para 
vivir. 

  3.1.  Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz. 
  4.1.  Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 
  4.2.  Identifica e representa graficamente os dons que lle Deus fai ao home na creación. 
  4.3.  Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus pola súa amizade. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.1.  Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 
  1.2.  Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia. 
  2.1.  Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de 

recursos interactivos. 
  2.2.  Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o coidado e o 

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

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

  1.1.  Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da Anunciación. 
  1.2.  Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na Anunciación. 
  2.1.  Identifica os signos de Advento como tempo de espera. 
  2.2.  Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. 
  3.1.  Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos 

personaxes o valor profundo do Nadal. 
 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

  1.1.  Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 
  1.2.  Identifica os pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús. 
  2.1.  Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado sacramental. 
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  3.1.  Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do seu propio corpo. 
  3.2.  Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como pai de todos. 
  4.1.  Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

 
 
 
 

10. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
 

 
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos portfolios de 
aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos planificando a realización 
e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución do estándar e detalle a súa evolución 
ao longo do curso.  
 
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe consistente 
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; pode pautarse a recollida 
de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere mostrar. Cada evidencia leva unha 
reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades atopadas e os obxectivos de mellora 
persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou formato dixital. 
 
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
 
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser: 
 
•  Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na unidade. 
•  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 
•  Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 
•  Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 
•  Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula.   
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11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 
En cada avaliación: 
 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 

  
Ferramentas de avaliación do traballo competencial  

Probas de avaliación escritas  

Evidencias dos estándares de aprendizaxe  

  

  

  

Cualificación total  

 
 
 
Ao final do curso: 
 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación  

2.ª avaliación  

3.ª avaliación  

  

Portfolio de aprendizaxe  

  

Cualificación total  

 

 

 
 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
•  O libro do alumno para a área de Relixión e Moral Católica de 2.º EP en diferentes soportes. 
•  O libro de oracións Rezo con Xesús de 2.º de EP. 
•  A proposta didáctica para Relixión e Moral Católica de 2.º EP.  
•  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, ampliación e 

avaliación. 
•  O CD audio de cancións. 
•  Os murais. 
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 
Número de alumnos: 
 
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade...): 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares?  
 
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, 
xestión de aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas...). 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto a aspectos competenciais?  
 
 
Necesidades individuais 
 
Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no 
seu proceso de aprendizaxe? (Ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con altas 
capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica 
por estar en risco, pola súa historia familiar...). 
 
Que medidas organizativas vas adoptar? (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión 
de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 
 
Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar? 
 
Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles? 
 
Cada canto e como vas avaliar os seus progresos? 
 
 
 
 

14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do 
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  
 
De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 
conxunto, pode realizarse ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 
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ASPECTOS A AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 
PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 
PERSOAL 

    
Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos na 
unidade 

   

Descritores  
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación 

   

Portfolio de evidencias  
dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 1 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Queres que sexa feliz 

Descrición da unidade 
A unidade móstranos que Deus desexa a felicidade das persoas. Detrás de todo o bo que nos 

acontece está Deus Pai, que nos ofrece a súa amizade e nos axuda a alcanzar a felicidade. O 

Paraíso é un signo desa amizade que estableceu Deus coa humanidade por medio de Adán e 

Eva. Por todo iso debemos estar alegres e agradecidos apreciando o valor de contentarnos. 

Temporalización: 

Setembro    Outubro         
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Deus, Pai da humanidade, desexa a nosa felicidade. 

  2.  Concibir o Paraíso como signo da amizade de Deus coas persoas. 

  3.  Coñecer a historia e os personaxes do relato bíblico «O paraíso». 

  4.  Apreciar o valor de contentarse. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

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

 

 

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

(Bloque1. Criterio de 
avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Toma conciencia e expresa 
os momentos e as cousas 
que o fan feliz a el e ás 
persoas do seu contorno. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

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

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 2) 

  2.1.  Descobre e nomea 
situacións nas que necesita 
as persoas, e sobre todo a 
Deus, para vivir. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

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

(Bloque1. Criterio de 
avaliación 3) 

  3.1.  Valora e agradece que 
Deus o creou para ser feliz. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

•  D         o home 
para ser o seu amigo. 
O Paraíso como 
signo de amizade.  

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

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 4) 

  4.1.  Le e comprende o relato 
bíblico do Paraíso.   

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

  4.2.  Identifica e representa 
graficamente os dons que 
Deus fai ao home na 
Creación. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.) 

  4.3.  Expresa, oral e 
xestualmente, de forma 
sinxela, a gratitude a Deus 
pola súa amizade. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.3.) 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 
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•  A Biblia e a arte: O 
Paraíso 

  5.  Expresar a historia 
presente nunha obra 
de arte. 

  5.1.  Observa e dialoga sobre a 
historia presente nunha 
pintura. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

CEC 

•  O valor da felicidade.   6.  Estimar o valor da 
felicidade. 

  6.1.  Enumera situacións nas 
que é feliz. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Toma conciencia e expresa os 

momentos e as cousas que o fan feliz 
a el e ás persoas do seu contorno. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Descobre e nomea situacións nas que 
necesita as persoas, e sobre todo a 
Deus, para vivir. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 
unidade». 

  3.1.  Valora e agradece que Deus o creou 
para ser feliz. (BLOQUE 1. Estándar 
de aprendizaxe 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 
unidade». 

  4.1.  Le e comprende o relato bíblico do 
Paraíso.  (BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.2.  Identifica e representa graficamente 
os dons que Deus fai ao home na 
Creación. (BLOQUE 1. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 
unidade». 

  4.3.  Expresa, oral e xestualmente, de 
forma sinxela, a gratitude a Deus pola 
súa amizade. (BLOQUE 1. Estándar 
de aprendizaxe 4.3.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 
unidade». 

  5.1.  Observa e dialoga sobre a historia 
presente nunha pintura. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A.  

  6.1.  Enumera situacións nas que se 
contenta. 

•  Actividades da dobre páxina de apertura 
do A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa que Deus quere a 
nosa felicidade. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Realiza actividades mediante 
a utilización de códigos.  

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre realizar no proceso 
de aprendizaxe. 

Inicia e continúa a 
aprendizaxe. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Usa a atención, a 
concentración e a memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o sentido do valor 
de contentarse. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 
para o bo termo das cuestións 
formuladas. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora, segundo 
o seu nivel, o feito relixioso na 
súa expresión artística, 
cultural e estética, teolóxica e 
vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Recoñecer o sentido 
relixioso do ser humano. 

Concibe o Paraíso como obra 
de Deus para a nosa 
felicidade. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Unha ensinanza para ser feliz 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Deus quere a nosa felicidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: O Paraíso  

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O Paraíso 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A felicidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l   des prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
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•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Regálasme o teu amor 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos a figura dos patriarcas de Israel para mostrarnos que Deus está a carón 

das persoas coidándoas e protexéndoas. Deus proponlle ao home un camiño de encontro con 

El e ofrécelle a salvación. Co relato bíblico vemos que Deus sempre cumpre as súas promesas; 

a nós correspóndenos ser perseverantes e constantes, tendo paciencia e esforzándonos por 

lograr aquilo que desexamos conseguir. 

Temporalización: 

Outubro:                          Novembro:  

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer e valorar como Deus coida, protexe e acompaña o seu pobo por medio dos 
patriarcas. 

  2.  Comprender que Deus sempre sae ao encontro do home para salvalo. 

  3.  Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «O patriarca Abrahán». 

  4.  Interiorizar o valor da constancia. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2.  
A revelación: Deus 
intervén na historia. 

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

  1.  Coñecer e valorar 
na vida dos 
patriarcas os trazos 
de Deus Pai: 
protección, coidado 
e acompañamento. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 2) 

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

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

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

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

BLOQUE 2.  
A revelación: Deus 
intervén na historia. 

•  Deus propón ao home 
un camiño de encontro 
con El. 

  2.  Recoñecer e 
apreciar que Deus 
busca sempre a 
salvación do home. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 3) 

  2.1.  Escoita e describe coas 
súas palabras momentos 
nos que Deus axuda o 
pobo de Israel. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

•  O relato bíblico «O 
patriarca Abrahán». 

  3.  Ler e comprender o 
relato: «O patriarca 
Abrahán». 

  3.1.  Subliña a promesa feita 
por Deus a Abrahán. 

  3.2.  Ordena a historia de 
Abrahán por medio 
dunhas viñetas.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: «O 
patriarca Abrahán». 

  4.  Saber que expresa 
a historia dunha 
pintura. 

  4.1.  Explica en voz alta a 
historia dunha pintura. 

CCL,  
CAA, 
CSC, 
CEC 

•  O valor da amizade.   5.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da amizade. 

  5.1.  Enumera formas de 
practicar a amizade.  

CCL, 
CAA,  
CSC, 
CEC  
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Asocia expresións e 

comportamentos dos patriarcas nos 
relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. (BLOQUE 2. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Selección de actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  1.2.  Dramatiza momentos da vida dos 
patriarcas onde se exprese a 
protección, o coidado e o 
acompañamento de Deus. (BLOQUE 
2. Estándar de aprendizaxe 2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades propostas na PD. 

•  Selección de actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  2.1.  Escoita e describe coas súas 
palabras momentos nos que Deus 
axuda o pobo de Israel. (BLOQUE 2. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Selección de actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  3.1.  Subliña a promesa feita por Deus a 
Abrahán. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

•  Selección de actividades do apartado 
«Repaso a unidade». 

  3.2.  Ordena a historia de Abrahán por 
medio dunhas viñetas. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.1.  Explica en voz alta a historia dunha 
pintura. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  5.1.  Enumera formas de practicar a 
constancia. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa lectura. Comprende e goza da historia 
e do relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente de xeito 
ordenado e claro calquera tipo 
de información. 

Expresa sentimentos, 
emocións, vivencias e 
opinións. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Realiza as actividades 
mediante a utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor 
da aprendizaxe. 

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Expresa ideas, contidos e 
sentimentos. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse desde 
o coñecemento de distintos 
valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da constancia. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa, seguindo unhas 
normas, nos diálogos. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e remata 
as súas actividades. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso no 
ámbito mundial. 

Comprende e valora, segundo 
o seu nivel, o feito relixioso na 
súa expresión artística, 
cultural e estética, teolóxica e 
vivencial. 

Competencia 
humanizadora e ético-
moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Recoñece como Deus protexe, 
coida e acompaña o seu pobo 
Israel. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: As sementes do granxeiro 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O amor de Deus aos patriarcas 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

Tarefa 3: A Biblia: O patriarca Abrahán 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O patriarca Abrahán 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A amizade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

. •  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
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8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                       ais prevexo no desenvolvemento da unidade? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é     e mellor funcionou nesta unidade? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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- 39 - 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Espero a túa chegada con alegría 

Descrición da unidade 
A unidade presenta o auténtico sentido cristián dos tempos de Advento e Nadal. O Advento é 

tempo de espera antes do cumprimento da promesa de salvación feita por Deus, e no Nadal 

celebramos ese cumprimento polo que naceu o Salvador. Descubriremos a actitude dos 

pastores e veremos a importancia que ten o valor de saber esperar. 

 

Temporalización: 

Novembro:                          Decembro:  
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer o verdadeiro sentido do Advento como tempo de espera. 

  2.  Comprender e vivenciar o sentido profundo do Nadal por medio de comportamentos 
cristiáns. 

  3.  Entender a ensinanza do relato bíblico «O anuncio do anxo aos pastores». 

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor de saber esperar. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

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

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

  1.  Aprender o 
significado do tempo 
de Advento. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 2)    

  1.1.  Identifica os signos de 
Advento como tempo de 
espera. 

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 2.1.) 

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

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 2.2.) 

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

•  O Nadal: nacemento do 
Salvador. 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

  2.  Identificar o 
significado profundo 
do Nadal. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 3) 

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

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 3.1.) 

•  A Biblia e a arte: O 
anuncio do anxo aos 
pastores. 

  3.  Interpretar un cadro 
sobre o anuncio do 
anxo aos pastores. 

  3.1.  Identifica os personaxes 
e a escena dun cadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de saber 
esperar. 

  4.  Recoñecer o valor de 
saber esperar. 

  4.1.  Detalla momentos nos 
que hai que saber 
esperar. 

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Identifica os signos de Advento como 

tempo de espera. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Recoñece e valora a necesidade da 
espera como actitude cotiá da vida. 
(BLOQUE 3. Estándar de avaliación 
2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Coñece o relato do nacemento de 
Xesús e descobre na actitude e 
palabras dos personaxes o valor 
profundo do Nadal. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 3.1.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Identifica os personaxes e a escena 
dun cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Detalla momentos nos que hai que 
saber esperar. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Realiza as actividades 
mediante a utilización de 
códigos.  

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para 
a intervención activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa de forma cooperativa 
traballando en grupo. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal 
para comezar ou promover 
accións novas. 

Participa de forma activa nas 
actividades de aprendizaxe. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Emprega recursos apropiados 
para o desenvolvemento de 
actividades plásticas. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Descobre o sentido cristián do 
Advento e do Nadal. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Un calendario de Advento 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O Advento e o Nadal 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: O anuncio do anxo aos pastores 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O anuncio do anxo aos pastores 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Saber esperar 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Instrumentos para celebrar o Nadal. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre os vilancicos. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Achégome ao Neno Xesús. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Saber perdoar. 
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•  Realizamos as actividades do A. 

 
 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         ltades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
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•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                              es individuais? 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 4 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Fálasme na Biblia 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos como a Biblia é unha auténtica biblioteca inspirada por Deus. Por 

medio do estudo de relatos bíblicos descubrimos que Deus intervén na historia humana e que 

sae ao encontro da persoa para salvala. Tamén aprenderemos a recoñecer e apreciar o valor 

da inspiración. 

Temporalización: 

Xaneiro:              
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer a acción de Deus na historia dos relatos bíblicos. 

  2.  Descubrir na Biblia que Deus sae ao encontro do ser humano e sálvao. 

  3.  Ler con atención e comprender o relato bíblico «A tenda do Encontro». 

  4.  Entender e apreciar o valor da inspiración.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia. 

•  A Biblia narra o que 
Deus fixo na historia. 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

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

(Bloque 2. Criterio de 
avaliación 1)    

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

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 1.1.) 

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

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 1.2.) 

•  O relato bíblico «A 
tenda do Encontro». 

  2.  Expresar a finalidade 
de «A tenda do 
Encontro». 

  2.1.  Establece relación entre 
frases e viñetas sobre o 
relato. 

  2.2.  Expresa a función que 
tiña «A tenda do 
Encontro». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Deus 
proponlle ao home un 
camiño de encontro con 
El. 

  3.  Recoñecer e apreciar 
que Deus busca 
sempre a salvación 
do home. 

(Bloque 2. Criterio de 
avaliación 3)    

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

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor do amor.   4.  Descubrir en que 
consiste o valor do 
amor. 

  4.1.  Identifica a Deus como 
fonte de amor. 

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Coñece, memoriza e reconstrúe 

relatos bíblicos da acción de Deus 
na historia. (BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Selecciona e representa distintas 
escenas bíblicas da acción de Deus 
na historia. (BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Establece relación entre frases e 
viñetas sobre o relato. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  2.2.  Expresa a función que tiña «A tenda 
do Encontro». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Escoita e describe coas súas 
palabras momentos nos que Deus 
axuda o pobo de Israel. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 3.1.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Identifica a Deus como fonte de 
inspiración. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 



- 50 - 

5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e do relato bíblico da unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Goza coa consecución dos 
seus traballos.   

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Usa a atención, a 
concentración e a memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Recoñece que a Biblia recolle 
a intervención de Deus na 
historia. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Os contos de Lucía 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Deus fálanos na Biblia 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A tenda do Encontro 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O pan enviado por Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O amor 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            lvemento da unidade? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                 a unidade? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 
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11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 5 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Formo parte da túa familia 

Descrición da unidade 
A unidade mostra como o Bautismo é a porta de entrada do cristián á Igrexa. Quen se bautiza 

participa duns ritos e signos que fan presente a Cristo e que conteñen un significado profundo. 

No Bautismo de Xesús presenciamos a forza do Espírito Santo que guía a Igrexa. Para 

pertencer á gran familia de Xesús, que é a Igrexa, é necesario o desenvolvemento duns 

comportamentos propios que se conseguen tendo presente o valor da conversión ou de 

cambiar.  

Temporalización: 

Febreiro:  

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que por medio do Bautismo formamos parte da Igrexa. 

  2.  Recoñecer os signos presentes na liturxia bautismal e o seu significado. 

  3.  Comprender o relato bíblico «O Bautismo de Xesús». 

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor de cambiar. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: A Igrexa 

•  O Bautismo: 
incorporación á Igrexa. 

    

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

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

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 1)  

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

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

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

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.) 

  2.  Observar e 
comprender os 
signos presentes na 
liturxia bautismal. 

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 2)  

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

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

•  O relato bíblico «O 
Bautismo de Xesús». 

  3.  Ler e comprender a 
historia bíblica «O 
Bautismo de 
Xesús». 

  3.1.  Describe o símbolo do 
Bautismo que aparece 
no relato. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: «O 
Bautismo de Xesús». 

  4.  Observar e explicar 
a historia presente 
nunha obra de arte. 

  4.1.  Identifica os 
personaxes presentes 
na obra de arte. 

  4.2.  Dialoga sobre o que 
máis lle gusta da obra 
arte. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  O valor do Bautismo.   5.  Estimar o valor do 
Bautismo.  

 5.1.  Expresa en que 
consiste o valor do 
Bautismo.    

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumando que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Coñece e explica coas súas 

palabras o sentido do Bautismo. 
(BLOQUE 4. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Identifica os pais, padriños, 
presbíteros, bautizados como pobo 
xerado por Xesús. (BLOQUE 4. 
Estándar de aprendizaxe 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Asocia os elementos materiais da 
auga, a luz e o óleo co seu 
significado sacramental. (BLOQUE 
4. Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  3.1.  Describe o símbolo do Bautismo que 
aparece no relato. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.1.  Identifica os personaxes presentes 
na obra de arte. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.2.  Dialoga sobre o que máis lle gusta 
da obra de arte. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  5.1.  Expresa en que consiste o valor do 
Bautismo. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa lectura. Comprende a historia e o relato 
bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e contidos traballados en 
clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Desenvolve a capacidade de 
protagonismo nos procesos de 
aprendizaxe. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Observa co obxectivo de 
adquirir información relevante e 
suficiente. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse desde 
o coñecemento de distintos 
valores. 

Interioriza os valores presentes 
na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 
para levar iniciativas no ámbito 
persoal. 

Contaxiar o entusiasmo e a 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

Participa de forma dinámica nas 
actividades de aprendizaxe. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza actividades plásticas 
relacionadas cos contidos. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso no 
ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia 

humanizadora e ético- 

moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Recoñece o Bautismo como 
medio de pertenza á Igrexa. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A familia de Xesús 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O sacramento do Bautismo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: O Bautismo de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O Bautismo de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O Bautismo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x           olvemento da unidade? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll               sta unidade? 
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•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 6 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Un gran xesto de amor 

Descrición da unidade 
A unidade ensínanos a valorar o optimismo, a esperar con alegría o mellor de Deus, dos 

demais e da vida. Desde esta actitude os cristiáns esperamos unha nova vida no ceo. Ao ter 

vencido Cristo á morte por medio do seu sacrificio, El cumpriu a vontade do Pai e salvounos a 

nós do pecado e da morte. Ademais, deixounos o gran agasallo do amor, para que tamén nós 

nos amemos como El nos amou. 

Temporalización: 

Febreiro:                          Marzo:       

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que Deus enviou o seu Fillo Xesús para salvarnos e perdoarnos. 

  2.  Tomar conciencia de que Xesús nos abriu o camiño da vida eterna. 

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «As mulleres van ao sepulcro». 

  4.  Descubrir e interiorizar o valor do optimismo. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

•  Un gran xesto de 
amor. 

  1.  Comprender a 
misión que realizou 
Xesús.  

  1.1.  Expresa a misión que 
Deus lle encomendou a 
Xesús. 

  1.2.  Identifica o camiño que 
cómpre seguir para 
chegar a Deus. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «As 
mulleres van ao 
sepulcro». 

  2.  Ler e comprender o 
relato: «As mulleres 
van ao sepulcro». 

  2.1.  Resume o anuncio do 
anxo ás mulleres. 

  2.2.  Ordena as viñetas da 
historia do relato bíblico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: 
Xesús Resucitado e 
María Madalena 

  3.  Interpreta un cadro 
sobre a 
resurrección. 

  3.1.  Observa e dialoga acerca 
da escena representada 
no cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da alegría   4.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da alegría. 

  4.1.  Describe o valor do 
optimismo   

  4.2.  Enumera accións que 
desenvolven o valor da 
alegría.  

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Expresa a misión que Deus 

encomendou a Xesús. 

. Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

. A                       “R        
       ” 

  1.2.  Identifica o camiño a seguir para 
chegar a Deus. 

. Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

. A                       “R        
       ” 

  2.1.  Resume o anuncio do anxo ás 
mulleres. 

. Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  2.2.  Ordena as viñetas da historia do 
relato bíblico. 

. Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Observa e dialoga acerca da escena 
representada no cadro.   

. Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Describe o valor do optimismo   . Actividades da dobre páxina de inicio do A. 

. A                       “V l     h m     
           ”    A 

  4.2.  Enumera accións que desenvolven o 
valor da alegría. 

. Activ                   “V l     h m     
           ”    A 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa lectura. Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente de xeito 
ordenado e claro calquera tipo 
de información. 

Constrúe frases coherentes ao 
formular a súa opinión a partir 
de termos dados. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Realiza actividades mediante 
a utilización de códigos.  

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Planificar recursos necesarios 
e pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Inicia e continúa a 
aprendizaxe. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse desde 
o coñecemento de distintos 
valores. 

Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa de forma cooperativa 
na elaboración de diversas 
propostas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben os 
seus labores. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso no 
ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia 
humanizadora e ético- 
moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Recoñecer a Xesucristo como 
cumprimento da Historia de 
Salvación. 

Valora a misión de Xesús en 
orde á nosa salvación. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Unha nova vida chea de amor 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Un gran xesto de amor  

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: As mulleres van ao sepulcro 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús Resucitado e María Madalena 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A alegría 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural sobre a paz 

•  Realizamos as actividades do A 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o Neno Xesús 

. Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Escoito a Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 
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Tarefa 10:  A miña intelixencia emocional: O sentimento de paz 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g  po durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 
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•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 7 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Descubro a túa gran familia 

Descrición da unidade 
Este tema preséntanos a unidade da Igrexa en virtude da súa relación con Deus como Pai. Os 

cristiáns somos fillos dun mesmo Pai, que nos reúne en torno ao seu Fillo Xesús, por medio do 

Espírito Santo. O relato bíblico ofrece unha analoxía da igrexa cos membros do corpo humano. 

Como fillos de Deus, os cristiáns dámoslle moita importancia ao valor de custodiar, como 

coidado, protección e defensa de toda a Creación. 

Temporalización: 

Abril:         

 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir a unidade da Igrexa que procede do recoñecemento da relación filial co Pai. 

  2.  Recoñecer que os cristiáns formamos a Igrexa, pola que expresamos o noso amor a Deus. 

  3.  Coñecer a ensinanza do relato bíblico «San Paulo explica a Igrexa». 

  4.  Comprender e vivenciar o valor de custodiar. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na Historia: 
A Igrexa 

•  A unidade eclesial: fillos 
dun mesmo Pai 

  

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  1.  Tomar conciencia de 
que o Pai xera a 
unidade da Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio de 
avaliación 3) 

  1.1.  Expresa a relación 
existente entre Deus e 
os cristiáns. 

  1.2.  Enumera algunhas 
maneiras en que os 
cristiáns expresamos o 
noso amor a Deus. 

•  O relato bíblico «San 
Paulo explica a Igrexa». 

  2.  Comprender o 
significado do relato 
bíblico «San Pablo 
explica a Igrexa». 

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

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 3.1.)   

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Deus 
Pai 

  3.  Describir unha 
escultura sobre Deus 
Pai 

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

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 3.2.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de custodiar   4.  Interiorizar a 
importancia do valor 
de custodiar. 

  4.1.  Expresa o sentido do 
valor de custodiar 

  4.2.  Identifica situacións 
nas que se exercita o 
valor de custodiar. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Expresa a relación existente entre 

Deus e os cristiáns. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  A                       “R   so a 
       ” 

  1.2.  Enumera algunhas maneiras en que 
os cristiáns expresamos o noso amor 
a Deus. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  A                       “R        
       ” 

  2.1.  Relaciona a unidade da Igrexa coa 
unidade dos órganos do seu propio 
corpo. (BLOQUE 4. Estándar de 
avaliación 3.1.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Sinala en diferentes expresións 
artísticas a representación de Deus 
como pai de todos. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 3.2.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Expresa o sentido do valor de 
custodiar 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  A                       “V l     
h m                ”    A 

  4.2.  Identifica situacións nas que se 
exercita o valor de custodiar. 

•  A                       “V l     
h m                ”    A 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre seguir no proceso de 
aprendizaxe. 

Cumpre as actividades de 
aprendizaxe, aceptando os 
erros e aprendendo deles. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Aplica os coñecementos 
adquiridos na realización das 
actividades e en situacións 
reais. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor de custodiar. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e confianza nas 
posibilidades de alcanzar os 
obxectivos. 

Comunica afectos e regula as 
emocións.  

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 

Descobre a unidade da Igrexa 
que procede do 
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transcendente Igrexa. recoñecemento de Deus como 
Pai. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: O tesouro dunha familia 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Os cristiáns formamos a Igrexa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: San Paulo explica a Igrexa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Deus Pai 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Custodiar 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q              estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í           olvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Quero a miña Nai do ceo 

Descrición da unidade 
A unidade móstranos a figura da Virxe María como a elixida por Deus Pai para que o Fillo se 

  g  h m . Ch m               “  ”    M  í ,    m m        A          ,  ue acepta 

libremente a vontade de Deus. Tendo como referente a Virxe María, que nos deu o agasallo 

máis grande, introdúcese o valor de regalar, que fará recoñecer a María como a nosa Nai, a 

quen admiramos e lle ofrecemos os nosos regalos por medio de poemas e ofrendas florais. 

Temporalización: 

Abril:                           Maio:          

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que nos plans de Deus Pai a Virxe María ten un papel privilexiado.. 

  2.  Valorar a resposta incondicional de María a Deus. 

  3.  Ler con atención o relato bíblico «A Anunciación a María». 

  4.  Mostrar interese por practicar o valor de regalar.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

•  Deus elixe a María para 
que Su fillo se faga 
home 

     

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP, 

CEC 

 

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

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 1)  

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

(Bloque 3. Estándar 
de avaliación 1.1.) 

  1.2.  Dramatiza a misión 
dos personaxes que 
interveñen na 
Anunciación. 

(Bloque3. Estándar 
de avaliación 1.2.) 

•  O relato bíblico «A 
Anunciación a María». 

  2.  Descubrir o contido 
do relato bíblico «A 
Anunciación a 
María». 

  2.1.  Pega adhesivos e 
dialoga sobre o relato 
«A Anunciación a 
María». 

CCL, 

CAA, 

CSC  

•  A Biblia e a arte: A 
Anunciación a María 

  3.  Interpretar un cadro 
sobre a Anunciación 
a María 

  3.1.  Intercambia cos seus 
compañeiros e 
compañeiras o 
sentimento que 
esperta esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

•  O valor de regalar   4.  Describir en que 
consiste o valor de 
regalar 

  4.1.  Describe en que 
consiste o valor de 
regalar 

  4.2.  Completa un poema 
dirixido á Virxe María. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Le e expresa, verbal ou graficamente, o 

relato da Anunciación. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  A                       “R        
       ” 

  1.2.  Dramatiza a misión dos personaxes 
que interveñen na Anunciación. 
(BLOQUE 3. Estándar de avaliación 
1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  A                       “R        
       ” 

  2.1.  Pega adhesivos e dialoga sobre o 
relato «A Anunciación a María». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Intercambia cos seus compañeiros e 
compañeiras o sentimento que esperta 
esta escena. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Describe en que consiste o valor de 
regalar 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  A                       “V l     
h m                ”    A 

  4.2.  Completa un poema dirixido á Virxe 
María. 

•  A                       “V l     
h m                ”    A 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente de xeito 
ordenado e claro calquera 
tipo de información. 

Expresa emocións, vivencias e 
opinións. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Goza coa consecución dos 
seus traballos e aprendizaxes.   

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Desenvolve o protagonismo 
nos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Formula solucións ante 
problemas que xorden no 
desenvolvemento da 
aprendizaxe. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Experimenta a propia 
capacidade estética mediante 
a expresión artística.  

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia 
humanizadora e ético-
moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Descobre o papel de María 
nos plans de Deus. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Siara e a Virxe María 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A Virxe María 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A Anunciación a María 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Anunciación a María 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Regalar 

. Realizamos as actividades do A. 

. Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l          tencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                        uais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 9 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Celebro as festas do calendario 

Descrición da unidade 
A unidade ten como finalidade dar a coñecer o calendario litúrxico da Igrexa católica e os feitos 

que se conmemoran en cada tempo litúrxico. Como referencia bíblica presentamos a Xesús 

con doce anos na festa xudía da Pascua, onde conmemora os acontecementos celebrados 

polo seu pobo. De aí que o valor presente neste tema sexa o de conmemorar, no seu sentido 

de memorial e de celebración. 

Temporalización: 

Maio:                          Xuño:             

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer o ano litúrxico e o significado dos seus tempos. 

  2.  Saber situar os diferentes tempos litúrxicos nun calendario cristián. 

  3.  Ler e descubrir a sabedoría de Xesús no relato bíblico «A primeira festa de Pascua de 
Xesús». 

  4.  Descubrir e interiorizar o valor cristián de conmemorar. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

•  Xesucristo santifica o 
tempo: o ano litúrxico. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  1.  Coñecer o ano 
litúrxico e os seus 
tempos. 

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 4) 

  1.1.  Constrúe un calendario 
onde sitúa os diferentes 
tempos litúrxicos. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

•  O relato bíblico «A 
primeira festa de 
Pascua de Xesús». 

  2.  Ler e expresar o 
contido do relato: 
«A primeira festa de 
Pascua de Xesús». 

  2.1.  Ordena e explica unhas 
viñetas sobre o relato «A 
primeira festa de Pascua 
de Xesús». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Xesús 
no Templo de Xerusalén 

  3.  Contemplar e 
interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús no 
Templo. 

  3.1.  Dialoga sobre a escena 
e os personaxes que 
aparecen nunha obra 
artística.  

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  O valor de conmemorar.   4.  Descubrir como 
cada festa cristiá 
conmemora un 
acontecemento. 

  4.1.  Expresa en que consiste 
o valor de conmemorar. 

  4.2.  Completa unha frase 
sobre a conmemoración 
dunha festa.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Constrúe un calendario onde sitúa 

os diferentes tempos litúrxicos.  
(Bloque 4. Estándar de aprendizaxe 
4.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos do 
A. 

•  A                       “R        
       ” 

  2.1.  Ordena e explica unhas viñetas 
sobre o relato «A primeira festa de 
Pascua de Xesús». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Dialoga sobre a escena e os 
personaxes que aparecen nunha 
obra artística. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a arte» 
do A. 

  3.2.  Redacta unha frase de 
agradecemento a Xesús. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a arte» 
do A. 

  4.1.  Expresa en que consiste o valor de 
conmemorar. 

•  A                       “V l     h m     
           ”    A 

  4.2.  Completa unha frase sobre a 
conmemoración dunha festa. 

•  A                       “V l     h m     
           ”    A 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Utilizar os coñecementos 
sobre a lingua para buscar 
información e ler textos en 
calquera situación. 

Utiliza a linguaxe con 
versatilidade en función do 
contexto. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Realiza actividades mediante 
a utilización de códigos.  

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre seguir no proceso de 
aprendizaxe. 

Desenvolve a motivación e o 
gusto por aprender. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal 
para emprender ou 
promover accións novas. 

Mostra actitudes 
emprendedoras ao emitir 
opinións e propostas en torno 
aos contidos da unidade. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Participa de forma activa nos 
exercicios de aprendizaxe. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e no 
cotián. 

Utiliza as manifestacións 
culturais e artísticas como 
fonte de enriquecemento e 
gozo. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural e estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Toma conciencia da 
importancia do ano litúrxico. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Paula descobre o calendario cristián 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O ano litúrxico 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e as fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A primeira festa de Pascua de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús no Templo de Xerusalén 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Conmemorar 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno. 

Tarefa 7:  

•  Aprendo cooperando: Unha alfombra do Corpus Christi 

•  Realizamos as actividades do A 

•  O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o mes de maio 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8:  

•  A miña intelixencia espiritual: Imaxino a Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  A miña intelixencia emocional: Expresar agradecemento 

•  Realizamos as actividades do A. 
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7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libro de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 
 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
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11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x  do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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PROGRAMACIÓN 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a)  Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 
como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de eq    ,         z               b l         
      ,   í    m                      z      m  m , sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 
sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non discriminación de persoas 
con minusvalidez. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbese, a lingua cooficial da 
comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f ) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 
permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que 
requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, 
a historia e a cultura. 

i ) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal 
e social. 

l ) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera 
tipo e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes 
de tr     . 
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2. DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Coidado do contorno 
ambiental e dos seres 
vivos 

•  Interactuar co contorno natural de 
xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso 
responsable dos recursos naturais 
para promover un desenvolvemento 
sostible. 

•  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu contorno.  

•  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo home no contorno 
natural e as repercusións para a 
vida futura. 

Vida saudable 

•  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

•  Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable 
deste. 

A ciencia no día a día 

•  Recoñecer a importancia da ciencia 

na nosa vida cotiá. 

•  Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante. 

•  Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece arredor nosa. 

Manexo de elementos 
matemáticos 

•  Manexar a linguaxe matemática con 

precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión 

elementos matemáticos (números, 
datos, elementos xeométricos...) en 
situacións cotiás. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

•  Aplicar os coñecementos 
matemáticos para a resolución de 
situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera 
materia. 

•  Realizar argumentacións en 

calquera contexto con esquemas 
lóxico-matemáticos.  

•  Aplicar as estratexias de resolución 
de problemas a calquera situación 
problemática. 



- 96 - 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e 
escrita 

•  Comprender o sentido dos textos 
escritos.  

•  Captar o sentido das expresións 
orais: ordes, explicacións, 
indicacións, relatos... 

•  Gozar coa lectura. 

Expresión: oral e escrita 

•  Expresar oralmente, de xeito 

ordenado e claro, calquera tipo de 
información.  

•  Utilizar o coñecemento das 

estruturas lingüísticas, normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos.  

•  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

•  Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 
ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 
linguas 

•  Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta. 

•  Manter conversas noutras linguas 

sobre temas cotiáns en distintos 
contextos. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a 

lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da 
información 

•  Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Elaborar e publicitar información 

propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Comunicación 
audiovisual 

•  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

•  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 
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Utilización de 
ferramentas dixitais 

•  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

•  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas 

•  Mostrar respecto cara ás obras 

máis importantes do patrimonio 
cultural no ámbito mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

•  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

Expresión cultural e 
artística 

•  Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Educación cívica e 
constitucional 

•  Coñecer e aplicar dereitos e 

deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

•  Identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha norma suprema chamada 
Constitución Española. 

Relación cos demais 

•  Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións 

cun fin social. 
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Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Autonomía persoal 

•  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

•  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

•  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

•  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a intereses 
persoais. 

Creatividade 

•  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

•  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

•  A      posibilidades no contorno 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

•  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

•  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.  

•  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou dos proxectos.  

•  Actuar con responsabilidade social 
e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz •  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para 
estimular o pensamento 

•  Aplicar estratexias para a mellora 
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos 
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Planificación e avaliación 
da aprendizaxe 

•  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos que cómpre realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos resultados 
intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 

 
Descrición do modelo competencial. 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos 
desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se 
estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde 
favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula 
activas.  

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo que 
cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis 
preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por competencia. 
 
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia ,    “      b  ” o alumno competente neste ámbito. 
Por cada indicador atoaremos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo.  
 
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da 
competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto e 
obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas.  
 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 
proxecto aplicable a toda materia e curso.  
 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales 
como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 
constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso de 
ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
 
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a 
que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que 
constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
 
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde 
as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para 
poder dar resposta ás súas necesidades. 

 
 
Na área de Relixión Católica. 
 

Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia e da 
tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas relacionadas coa ecoloxía 
que se adquiren desde a devandita competencia. 
 
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden na 
interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a tecnoloxía. 
 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
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•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 
•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento 

sostible. 
•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. 
•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 
•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 
•  Elaborar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 
 

Comunicación lingüística 

Para un bo desenvolvemento desta competencia nesta área, a utilización dos diversos modos de 
comunicación será fundamental xa que o diálogo da fe coa cultura esixe adestrarse na escoita da 
Palabra de Deus, a exposición de cada un dos contidos coas súas argumentacións adecuadas ás 
diferentes idades do alumnado. Por iso, será decisivo dotar os alumnos de ferramentas co fin de 
que cheguen a dominar a competencia comunicativa en todas as súas facetas. 
 
Os descritores que utilizaremos serán: 
•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
•  Comprender o sentido dos textos escritos. 
•  Gozar coa lectura.  
•  Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 
•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta 

ao interlocutor… 
•  Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso dela. 
•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 
 
 

Competencia dixital  

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de responsabilidade 
para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e afondar nesta materia. Será 
fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan a claridade de contidos para crear no 
alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os seus propios criterios sobre diferentes contextos 
nos que se poidan desenvolver. 
 
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores: 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
 
 
Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e valoración de toda a 
expresión artística, simbólica, histórica, de costumes, ritos, festas, valores, modos de vida... O 
alumnado verase enriquecido cos valores que leva consigo o feito relixioso en toda a súa 
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expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. Con iso contribúe á conservación e á 
valoración do patrimonio cultural.  
 
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito mundial•   
•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
 
Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia recolle todas as formas de comportamento que preparan as persoas para 
participar dunha forma eficaz e construtiva na vida social e profesional; por iso, dotaremos o 
alumnado de ferramentas que favorezan e fomenten os valores de respecto, cooperación, 
solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación como piares para a súa 
formación. Estes valores para fomentar teñen a súa fundamentación e referencias cristiás na 
filiación no amor a Deus.  
 
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuación:  
•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
•  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para 

a resolución de conflitos. 
•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades.  
•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.  

 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha apertura ao 
significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa persoal dependerá sempre 
que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas potencialidades, en buscar o sentido a 
cada unha das cousas que acontecen na súa vida. 
 
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que poida 
dispoñer. Serán dotados de destrezas e habilidades para que a transformación social do mundo 
no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de emprendemento do alumno.  
 
Neste caso, os descritores para adestrar serían: 
•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 
•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
•  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 
•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
•  A      posibilidades no contorno que outros non ven.  
•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
 
Aprender a aprender 
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A competencia de aprender a aprender nesta área pode axudar ao alumnado a ser protagonista 
do seu propio proceso de ensinanza-aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser 
humano colabore de modo activo e libremente segundo o plan establecido por El. 
Nesta área será decisivo o impulso do traballo en equipo polo seu intrínseco sentido comunitario 
propoñendo un marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que 
debe ser lúcido na busca da verdade e do ben.  
 
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 
•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 
•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente… 
•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
•  Planificar recursos necesarios e pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. 
•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 
 
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica 

O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan as 
competencias específicas do ensino relixioso católico. 
•  Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio cultural, 

histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades recibe do pasado está 
vertebrado por contidos relixiosos. 

•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, o 
exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos feitos de 
Xesucristo. 

•  Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes máis 
radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres 
e creadores. 

•  Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e unha 

metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso contorno cultural. 
 
 
 
 

4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

- A realidade que nos rodea como don para a nosa felicidade. 

- Respostas do home ao don de Deus. 

- Ruptura do home con Deus: Adán e Eva. 

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

- A vocación de Moisés para liberar o seu pobo. 

- A Alianza de Deus co pobo de Israel. 

- O coidado de Deus co seu pobo: signos de amizade (a nube, o maná, a auga...). 

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

- O Bautismo de Xesús: comezo da misión. 
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- A misión de Xesús é facer felices os homes. 

- O seguimento de Xesús. Diferentes respostas á chamada de Xesús. 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

- A Igrexa, continuadora da misión de Xesús. 

- Os cristiáns expresan a amizade con Deus no diálogo con El e a través da súa vida. 

- O Nosopai, signo de pertenza á comunidade cristiá. 

 
 
 
 

5. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR  
NA ÁREA 

 

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior grao de 
protagonismo.  

 

En concreto na área de Relixión Católica:  

 

Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os valores e as 
actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que o alumno 
adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo de cada etapa. 

 

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se 
desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa 
constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta que cada alumno 
parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e á dos outros. 

 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a predominancia de cada 
unha das súas intelixencias, polo que as tarefas para realizar estarán pensadas desde a teoría 
das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a adquirir todos 
aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo 
da vida.  

 

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida 
enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e signos do seu 
contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na linguaxe narrativa da Biblia, 
nos modelos cristiáns de identificación e, de forma máis concreta, na persoa de Xesucristo e a súa 
presenza na comunidade cristiá. Por todo iso, deberán manexar diferentes destrezas que 
impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o 
que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  

 

Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais 
vinculados a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o 
coñecemento se transforme en acción, en experiencia, en vivencia, e aplicalo na medida do 
posible a contextos próximos aos alumnos. 

 
 
 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar sobre estas catro cuestións: 
 

Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
Como resultaron as actividades? 
Cales gustaron máis? 
Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
 
 
 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

1. Recoñecer e valorar que os seus pais, amigos e contorno son un don de Deus para a súa 
felicidade. 

2. Tomar conciencia de que as accións persoais achegan ou separan de Deus. 
3. Comprender que a elección que fan Adán e Eva é un rexeitamento ao don de Deus. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

1. Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo de Israel. 
2. Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel. 
3. Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus co seu pobo. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

1. Asociar o Bautismo de Xesús co momento no que inicia a súa vida pública. 
2. Distinguir como Xesús fai felices os homes cos seus xestos e accións. 
3. Comparar as diferentes respostas dos amigos de Xesús á súa chamada. 

 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

1. Identificar e valorar as accións da Igrexa que continúan a misión de Xesús. 
2  Sinalar a oración como unha forma de expresión da amizade con Deus. 
3. Descubrir trazos da amizade con Deus na vida cotiá. 
4. Comprender que a oración do Nosopai expresa a pertenza á comunidade eclesial. 

 
 
 
 

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

1.1. Lembra e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os amigos ou o 
contorno son un agasallo. 

1.2. Enumera, describe e comparte situacións, persoas ou cousas polas que está agradecido. 
2.1. Distingue e enumera accións persoais que o fan feliz ou infeliz. 
3.1. Le, identifica e explica coas súas palabras as consecuencias do rexeitamento de Adán e 

Eva ao don de Deus, descritas no relato bíblico. 
 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

1.1. Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia de Moisés. 
1.2. Coñece e describe a misión de Moisés no relato bíblico. 
2.1. Expresa graficamente momentos significativos da tarefa de Moisés para liberar o pobo. 
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2.2. Coñece o contido da Alianza, identifica as súas implicacións e toma conciencia do sentido 
que poden ter na vida actual. 

3.1. Deseña de xeito ordenado viñetas que recollan os signos da amizade de Deus durante a 
travesía do seu pobo polo deserto. 

3.2. Interésase e agradece os signos do coidado de Deus na súa vida: a saúde, a familia, a 
escola, os amigos. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

1.1. Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús. 
2.1. Descobre e subliña, nos relatos de milagres, os xestos e accións de Xesús que fan felices 

os homes. 
2.2. Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores. 
3.1. Identifica e comenta algunhas características diferenciais nas respostas das persoas que 

chama Xesús nos relatos evanxélicos. 
 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

1.1. Busca testemuños da acción misioneira e caritativa da Igrexa como continuidade da 
misión de Xesús. 

1.2. Crea relatos breves para expresar como a acción misioneira, a caridade e os 
sacramentos axudan a lograr a felicidade das persoas. 

2.1. Compón textos que expresen o diálogo da persoa con Deus. 
2.2. Recompila e pon en común cos seus compañeiros oracións que a comunidade cristiá 

utiliza a cotío. 
3.1. Observa e descobre na vida dos santos manifestacións da amizade con Deus. 
4.1. Explica significativamente a orixe do Nosopai. 
4.2. Reconstrúe e dramatiza o contexto no que Xesús entrega a oración do Nosopai aos 

discípulos. 
 
 
 
 

9. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
 

 
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos portfolios de 
aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos planificando a realización 
e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución do estándar e detalle a súa evolución 
ao longo do curso.  
 
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe consistente 
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; pode pautarse a recollida 
de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere mostrar. Cada evidencia leva unha 
reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades encontradas e os obxectivos de 
mellora persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou formato dixital. 
 
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
 
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser: 
•  Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na unidade. 
•  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 
•  Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 
•  Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 
•  Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula.   
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10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 
En cada avaliación 
 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 

  
Ferramentas de avaliación do traballo competencial  

Probas de avaliación escritas  

Evidencias dos estándares de aprendizaxe  

  

  

  

Cualificación total  

 
Ao final do curso: 
 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación  

2.ª avaliación  

3.ª avaliación  

  

Portfolio de aprendizaxe  

Cualificación total  

 
 
 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
•  O libro do alumno para a área de Relixión e Moral Católica de 3.º EP en diferentes soportes. 
•  O libro de oracións Rezo con Xesús de 3.º de EP. 
•  A proposta didáctica para Relixión e Moral Católica de 3.º EP.  
•  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, ampliación e 

avaliación. 
•  O CD audio de cancións. 
•  Os murais. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 
Número de alumnos: 
 
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade,…): 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares?  
 
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, 
xestión de aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas..) 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto a aspectos competenciais?  
 
 
Necesidades individuais 
 
Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no 
seu proceso de aprendizaxe? (Ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con altas 
capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica 
por estar en risco, pola súa historia familiar...). 
 
Que medidas organizativas vas adoptar? (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión 
de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 
 
Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar? 
 
Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles? 
 
Cada canto e como vas avaliar os seus progresos? 
 
 
 
 

13. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do 
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  
 
De igual xeito propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 
conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 
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ASPECTOS PARA 
AVALIAR 

PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos na 
unidade    

Descritores  
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  
dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 1 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

Son feliz cos teus regalos 

Descrición da unidade 
A unidade introdúcenos no concepto de «don» como agasallo que Deus nos fai para a nosa 

felicidade, referíndose á Creación. Desde a comprensión do relato da creación de Adán e Eva, 

observamos que o ser humano rompe con frecuencia con Deus por medio do pecado. Practicar 

bos comportamentos faranos estar preto de Deus e ser autenticamente felices. Debemos 

colaborar no coidado de todo canto Deus creou, de aí a importancia de valorar a ecoloxía como 

protección do ambiente e das persoas. 

Temporalización: 

Setembro               Outubro                 
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer a realidade que nos rodea como don de Deus para a nosa felicidade. 

  2.  Tomar conciencia de que os nosos comportamentos persoais nos achegan ou afastan de 
Deus. 

  3.  Comprender as principais ensinanzas do relato bíblico «O paraíso na terra». 

  4.  Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da ecoloxía. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

•  A realidade que nos 
rodea como don para 
a nosa felicidade. 

  
 

  1.  Recoñecer e valorar 
que os seus pais, 
amigos e contorno 
son un don de Deus 
para a súa 
felicidade. 

(Bloque 1. Criterio 
de avaliación 1) 

  1.1.  Lembra e narra 
experiencias recentes nas 
que descubriu que a 
familia, os amigos ou o 
contorno son un agasallo. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Enumera, describe e 
comparte situacións, 
persoas ou cousas polas 
que está agradecido. 

(Bloque1. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

•  Resposta do home ao 
don de Deus. 

 

  
 

  2.  Tomar conciencia 
de que as accións 
persoais achegan 
ou separan de 
Deus. 

(Bloque 1. Criterio 
de avaliación 2) 

  2.1.  Distingue e enumera 
accións persoais que o 
fan feliz ou infeliz. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

CSC 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

•  Ruptura do home con 
Deus: Adán e Eva. 

  3.  Comprender que a 
elección que fan 
Adán e Eva é un 
rexeitamento ao 
don de Deus. 

(Bloque 1. Criterio 
de avaliación 3) 

  3.1.  Le, identifica e explica 
coas súas palabras as 
consecuencias do 
rexeitamento de Adán e 
Eva ao don de Deus, 
descritas no relato bíblico. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «O 
paraíso na terra». 

  4.  Ler e comprender a 
historia bíblica «O 
paraíso na terra». 

  4.1.  Identifica os elementos do 
relato coa súa 
representación simbólica. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
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•  A Biblia e a arte: A 
Creación de Deus. 

 

  5.  Expresar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

  5.1.  Dialoga sobre a historia 
presente nunha pintura. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  O valor da ecoloxía.   6.  Recoñecer o valor 
da ecoloxía. 

  6.1.  Colabora na realización 
dun mural sobre a 
protección da Creación.  

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Lembra e narra experiencias recentes 

nas que descubriu que a familia, os 
amigos ou o contorno son un agasallo. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de apertura 
do A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades «Repaso a unidade». 

  1.2.  Enumera, describe e comparte 
situacións, persoas ou cousas polas 
que está agradecido. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades «Repaso a unidade». 

  2.1.  Distingue e enumera accións persoais 
que o fan feliz ou infeliz. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades «Repaso a unidade». 

  3.1.  Le, identifica e explica coas súas 
palabras as consecuencias do 
rexeitamento de Adán e Eva ao don de 
Deus, descritas no relato bíblico. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaxe 
3.1.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.1.  Identifica os elementos do relato coa 
súa representación simbólica. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  5.1.  Dialoga sobre a historia presente nunha 
pintura. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  6.1.  Colabora na realización dun mural 
sobre a protección da Creación. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Planificar recursos 
necesarios e pasos que 
cómpre realizar no proceso 
de aprendizaxe. 

Inicia e continúa a 
aprendizaxe. 

Intelixencias múltiples: 
desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Cumpre as actividades, toma 
conciencia dos coñecementos 
adquiridos e acepta os erros. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da ecoloxía. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 
para o bo termo das cuestións 
formuladas. 

Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

Participa de forma activa e 
cooperativa nas actividades de 
aprendizaxe. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 
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Competencia de sentido 
transcendente 

Recoñecer o sentido 
relixioso do ser humano. 

Experimenta a Creación como 
don de Deus. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A primeira santa india 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Os dons de Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: o paraíso na terra 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Creación de Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a ecoloxía 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 

 

•  Q                    exias manexarei para atender as necesidades individuais? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 
•  Q     mb   í            l  m  to da unidade o próximo curso? Por que? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

Descubro a Deus no pobo de Israel 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos a intervención de Deus que libera, coida e protexe o pobo de Israel, por 
medio de Moisés, co que establece unha Alianza para que mostre a súa fidelidade e viva en 
liberdade. Estas ensinanzas teñen unhas implicacións para nós e fannos tomar conciencia do 
sentido que poden ter na vida actual. Neste contexto penetramos na importancia do valor da 
obediencia. 

Temporalización: 

Outubro    Novembro                 
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus, por medio de Moisés, para a 
liberación do pobo de Israel. 

  2.  Comprender o contido da Alianza do Sinaí, recoñecendo as implicacións que pode ter na 
vida actual. 

  3.  Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «A vida de Moisés». 

  4.  Interiorizar o valor da obediencia. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 
Deus intervén na historia. 

•  A vocación de Moisés 
para liberar o seu pobo. 
(Bloque 2) 

  

 

  1.  Descubrir a 
importancia de 
Moisés para a 
liberación do pobo 
de Israel. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 1) 

  1.1.  Aprende e ordena 
cronoloxicamente os 
principais feitos da 
historia de Moisés. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Coñece e describe a 
misión de Moisés no 
relato bíblico. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

BLOQUE 2. A revelación: 
Deus intervén na historia. 

•  O coidado de Deus co 
seu pobo: signos de 
amizade (a nube, o 
maná, a auga...). 

 

  

  2.  Recoñecer e valorar 
os signos da 
amizade de Deus 
co seu pobo. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 3) 

  2.1.  Deseña de xeito 
ordenado viñetas que 
recollan os signos da 
amizade de Deus 
durante a travesía do 
seu pobo polo deserto. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

  2.2.  Interésase e agradece 
os signos do coidado 
de Deus na súa vida: a 
saúde, a familia, a 
escola, os amigos... 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.2.) 

•  O relato bíblico «A vida 
de Moisés». 

  3.  Ler e comprender o 
relato: «A vida de 
Moisés». 

  3.1.  Expresa o contido e as 
ensinanzas do relato 
«A vida de Moisés». 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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BLOQUE 2. A revelación: 
Deus intervén na historia. 

•  A Alianza de Deus co 
pobo de Israel no Sinaí.  

   

  4.  Recoñecer as 
consecuencias da 
Alianza de Deus 
con Israel. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 2) 

  4.1.  Expresa graficamente 
momentos 
significativos da tarefa 
de Moisés para liberar 
o pobo. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

  4.2.  Coñece o contido da 
Alianza, identifica as 
súas implicacións e 
toma conciencia do 
sentido que pode ter na 
vida actual. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)  

•  A Biblia e a arte: Moisés e 
os israelitas no deserto. 

  5.  Saber que expresan 
os símbolos dun 
cadro. 

  5.1.  Dialoga sobre o 
significado dos 
elementos simbólicos 
presentes nun cadro de 
Moisés. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da obediencia.   6.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da obediencia. 

  6.1.  Participa nun cinefórum 
seguindo unhas 
pautas.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Aprende e ordena cronoloxicamente os 

principais feitos da historia de Moisés. 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Coñece e describe a misión de Moisés 
no relato bíblico. (BLOQUE 2. Estándar 
de aprendizaxe 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade».  

  2.1.  Deseña de xeito ordenado viñetas que 
recollan os signos da amizade de Deus 
durante a travesía do seu pobo polo 
deserto. (BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.2.  Interésase e agradece os signos do 
coidado de Deus na súa vida: a saúde, 
a familia, a escola, os amigos... 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaxe 
3.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  3.1.  Expresa o contido e as ensinanzas do 
relato «A vida de Moisés». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.1.  Expresa graficamente momentos 
significativos da tarefa de Moisés para 
liberar o pobo. (BLOQUE 2. Estándar 
de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.2.  Coñece o contido da Alianza, identifica 
as súas implicacións e toma conciencia 
do sentido que pode ter na vida actual. 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaxe 
2.2.) 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 



- 124 - 

  5.1.  Dialoga sobre o significado dos 
elementos simbólicos presentes nun 
cadro de Moisés. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  6.1.  Participa nun cinefórum seguindo 
unhas pautas. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Realiza as actividades 
mediante a utilización de 
códigos. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Usa a atención, a 
concentración e a memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da obediencia. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e debates 
sobre temas dados. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e remata 
os seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Recoñece como Deus libera, 
coida e protexe o seu pobo 
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Israel. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A lenda da tartaruga xigante 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Deus salva o pobo de Israel 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A vida de Moisés 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Moisés e os israelitas no deserto 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a obediencia 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 



- 128 - 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x            l  m   o da unidade? 

 

•  Q                     x    m   x                                            ? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 

•  Q   é       m ll                       ade? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 3 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

Celebro o nacemento de Xesús 

Descrición da unidade 
A unidade presenta o verdadeiro sentido cristián do Nadal, propoñendo comportamentos 
cristiáns para celebrar a súa mensaxe. O estudo do relato do nacemento de Xesús segundo 
San Lucas permítenos empatizar cos pastores para descubrir a fe e a humildade que tiveron ao 
atopar o Neno Xesús e adoralo. Neste sentido, apreciamos o valor cristián e humano da 
humildade. 

Temporalización: 

Novembro    Decembro                          
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer o verdadeiro sentido do Nadal cristián. 

  2.  Recoñecer que os cristiáns preparamos e celebramos o nacemento de Xesús cuns 
comportamentos concretos. 

  3.  Comprender a ensinanza do relato bíblico «O Neno Xesús e os pastores». 

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor da humildade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

•  A mensaxe cristiá do 
Nadal. 

  1.  Expresar o 
verdadeiro significado 
do Nadal cristián.  

  1.1.  Resume en que 
consiste o Nadal para 
os cristiáns. 

  1.2.  Identifica 
comportamentos que 
realizan os cristiáns 
para celebrar a 
mensaxe do Nadal. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

    

•  O relato bíblico «O 
Neno Xesús e os 
pastores». 

  2.  Comprender o relato 
bíblico «O Neno 
Xesús e os 
pastores». 

  2.1.  Completa a ficha do 
relato bíblico «O Neno 
Xesús e os pastores». 

  2.2.  Expresa o que puido 
experimentar un pastor 
do relato. 

CCL, 

CAA 

   

•  A Biblia e a arte: A 
adoración dos pastores 
ao Neno Xesús. 

  3.  Interpretar un cadro 
sobre a adoración 
dos pastores ao 
Neno Xesús. 

  3.1.  Identifica os 
personaxes e a escena 
dun cadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor da humildade.   4.  Recoñecer o valor da 
humildade. 

  4.1.  Analiza o seu grao de 
humildade por medio 
dun cuestionario.  

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Resume en que consiste o Nadal para 

os cristiáns. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Identifica comportamentos que 
realizan os cristiáns para celebrar a 
mensaxe do Nadal. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Completa a ficha do relato bíblico «O 
Neno Xesús e os pastores». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  2.2.  Expresa o que puido experimentar un 
pastor do relato. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Identifica os personaxes e a escena 
dun cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Analiza o seu grao de humildade por 
medio dun cuestionario. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa de forma cooperativa 
traballando en grupo. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

Participa de forma activa nas 
actividades de aprendizaxe. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Emprega recursos apropiados 
para o desenvolvemento de 
actividades plásticas. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 
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Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Descobre o sentido cristián 
do Nadal. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Laura e o Nadal 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A mensaxe cristiá do Nadal 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: O Neno Xesús e os pastores 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A adoración dos pastores ao Neno Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a humildade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural da Creación. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: O Advento. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Dou grazas a Deus co meu corpo. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de amor. 
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•  Realizamos as actividades do A. 

 
 

 
7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
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unidade? 

 

•  C m      m   m z         icultades? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 

 

•  Q                     x    m   x                                            ? 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx           aprendizaxe da unidade? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 4 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

Coñezo a vida de Xesús 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos o Bautismo de Xesús como o momento en que comeza a súa vida 
pública, desenvolvendo a partir de aí a misión de iniciar a mensaxe do Reino de Deus. 
Mediante o estudo da parábola do bo samaritano desvélase parte da súa mensaxe: que nos 
amemos e axudemos, en especial aos máis necesitados. De aí a importancia que ten o valor 
de facer o ben. 

Temporalización: 

Xaneiro          

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer os primeiros anos da vida de Xesús. 

  2.  Recoñecer que o Bautismo de Xesús inicia a súa vida pública, producíndose nel cambios 
para comezar a realizar a súa misión. 

  3.  Ler con atención e comprender o relato bíblico «A parábola do bo samaritano». 

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor de facer o ben.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O Bautismo de Xesús: 
comezo da misión. 

  1.  Asociar o Bautismo 
de Xesús co 
momento no que 
inicia a súa vida 
pública. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 1)  

  1.1.  Narra os cambios que o 
Bautismo introduce na 
vida de Xesús. 

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 1. 1.) 

   

•  O relato bíblico «A 
parábola do bo 
samaritano». 

  2.  Expresar o 
significado de «A 
parábola do bo 
samaritano». 

  2.1.  Establece relación entre 
frases e viñetas sobre o 
relato. 

  2.2.  Pon exemplos de 
persoas que se 
comportan como o bo 
samaritano. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 
parábola do bo 
samaritano. 

  3.  Contemplar e 
interpretar un cadro 
sobre o bo 
samaritano. 

  3.1.  Dialoga sobre as 
experiencias e os 
sentimentos que 
transmite o cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de facer o ben.   4.  Descubrir en que 
consiste o valor de 
facer o ben. 

  4.1.  Identifica pasos que 
cómpre seguir para 
facer o ben. 

CCL, 

CAA,  

CSC 



- 141 - 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Narra os cambios que o Bautismo 

introduce na vida de Xesús. (BLOQUE 
3. Estándar de avaliación 1. 1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Establece relación entre frases e 
viñetas sobre o relato. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  2.2.  Pon exemplos de persoas que se 
comportan como o bo samaritano. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Dialoga sobre as experiencias e os 
sentimentos que transmite o cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Identifica pasos a seguir para facer o 
ben. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, as 
normas ortográficas e as 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Goza coa consecución dos 
seus traballos.   

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Usa a atención, a 
concentración e a memoria no 
desenvolvemento das 
actividades da unidade. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación. 

Toma conciencia de que 
Xesús, en todo momento, 
coñecía a súa condición de 
Fillo de Deus e a súa misión. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Unha misioneira do consolo 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A vida de Xesús de Nazaret 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: a parábola do bo samaritano 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A parábola do bo samaritano 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: facer o ben 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l              ialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 5 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Grazas polo teu amor 

Descrición da unidade 
A unidade mostra que a misión de Xesús é procurar a felicidade ás persoas. A través dos seus 
xestos e comportamentos persegue facer felices os demais e ensinar a caridade e o amor do 
seu Pai Deus. O relato bíblico do leproso agradecido manifesta que Deus ama, cura e salva as 
persoas, e estas responden ao seu amor coa súa fe e agradecemento. De aí que a unidade 
descubra a importancia de practicar o valor da caridade para construír un mundo mellor. 

Temporalización: 

Febreiro              
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que, por medio dos seus xestos e accións, Xesús busca a nosa felicidade. 

  2.  Tomar conciencia de que os cristiáns, seguindo o exemplo de Xesús, debemos practicar o 
mandamento do amor. 

  3.  Comprender o relato bíblico «O leproso agradecido». 

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor da caridade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da Salvación 

  
 

•  A misión de Xesús é 
facer felices os homes. 

  1.  Distinguir como 
Xesús fai felices os 
homes a través dos 
seus xestos e 
accións. 

(Bloque 3. Criterio 
de avaliación 2) 

  1.1.  Descobre e subliña, nos 
relatos de milagres, os 
xestos e as accións de 
Xesús que fan felices os 
homes. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Respecta e valora o 
comportamento de 
Xesús cos pecadores. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «O 
leproso agradecido». 

  2.  Ler e comprender a 
historia bíblica «O 
leproso 
agradecido». 

  2.1.  Describe a ensinanza e 
os bos comportamentos 
que aparecen no relato 
bíblico. 

  2.2.  Imaxina e expresa o 
agradecemento que 
puido experimentar o 
leproso. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  A Biblia e a arte: O 
leproso agradecido. 

  3.  Analizar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

  3.1.  Inventa un título e 
dialoga sobre o cadro. 

CCL, 

CAA,  

SIEP; 

CEC 
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•  O valor da caridade.   4.  Recoñecer o valor 
da caridade.  

  4.1.  Expresa en que consiste 
o valor da caridade.   

  4.2.  Participa nun disco-
fórum sobre o lema «as 
mans do mundo». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Descobre e subliña, nos relatos de 

milagres, os xestos e as accións de 
Xesús que fan felices os homes. 
(BLOQUE 3. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Respecta e valora o comportamento 
de Xesús cos pecadores. (BLOQUE 3. 
Estándar de aprendizaxe 2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Describe a ensinanza e os bos 
comportamentos que aparecen no 
relato bíblico. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  2.2.  Imaxina e expresa o agradecemento 
que puido experimentar o leproso. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Inventa un título e dialoga sobre o 
cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Expresa en que consiste o valor da 
caridade.   

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 

  4.2.  Participa nun disco-fórum sobre o 
lema «as mans do mundo». 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Realiza os exercicios de forma 
entusiasta mostrando o seu 
grao de consecución na 
aprendizaxe. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 
para o bo termo das cuestións 
formuladas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e remata 
os seus traballos 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza actividades plásticas 
relacionadas cos contidos. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 
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Competencia de sentido 
transcendente 

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación. 

Recoñece que Xesucristo 
busca a nosa felicidade. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: San Xosé de Calasanz 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A misión de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: O leproso agradecido 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O leproso agradecido 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a caridade  

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            xo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

•  C m      m   m z            l     ? 

•  Q                                x            l  m               ? 

•  Q                     x    m   x                                            ? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

•  Q   é       m ll                          ? 
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•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Sigo a Deus 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos as diversas maneiras en que as persoas respondemos ante a chamada 
de Xesús. A súa chamada interpélanos ao seguimento e á conversión, como vemos co 
exemplo de Zaqueo, aínda que non sempre atopamos as mesmas respostas, como podemos 
comprobar co exemplo do mozo rico. Un dos bos valores que un cristián debe interiorizar para 
seguir a Xesús é o da amabilidade. 

Temporalización: 

Febreiro Marzo             
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que a chamada ao seguimento que fai Xesús pode cambiar a vida das persoas e 
mellorar os seus comportamentos. 

  2.  Tomar conciencia de que non todas as persoas responden do mesmo xeito á chamada 
que fai Xesús. 

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «A historia de Zaqueo». 

  4.  Descubrir e interiorizar o valor da amabilidade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da Historia 
da Salvación 

  

 

•  O seguimento de Xesús. 
Diferentes respostas á 
chamada de Xesús. 

  1.  Comparar as 
diferentes respostas 
dos amigos de 
Xesús á súa 
chamada. 

(Bloque 3. Criterio 
de avaliación 3) 

  1.1.  Identifica e comenta 
algunhas 
características 
diferenciais nas 
respostas das persoas 
que chama Xesús nos 
relatos evanxélicos. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «A 
historia de Zaqueo». 

  2.  Ler e comprender o 
relato: «A historia 
de Zaqueo». 

  2.1.  Resume o contido e a 
ensinanza que 
transmite o relato «A 
historia de Zaqueo». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: A 
historia de Zaqueo. 

  3.  Coñecer a 
experiencia do 
encontro con 
Xesús. 

  3.1.  Contempla e dialoga 
acerca da escena 
representada no cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

   

•  O valor da amabilidade.   4.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da amabilidade. 

  4.1.  Enumera accións que 
desenvolven o valor da 
amabilidade.  

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Identifica e comenta algunhas 

características diferenciais nas 
respostas das persoas que chama 
Xesús nos relatos evanxélicos. (Bloque 
3. Estándar de aprendizaxe 3.1) 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «A historia de 
Zaqueo». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Contempla e dialoga acerca da escena 
representada no cadro.   

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Enumera accións que desenvolven o 
valor da amabilidade. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información. 

Expresa pensamentos, 
emocións, vivencias e 
opinións. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

Usa adecuadamente Internet 
para a elaboración de 
actividades TIC. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa de forma cooperativa 
na elaboración de diversas 
propostas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben os 
seus labores. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a capacidade 
artística a través da expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 

Valora a importancia de seguir 
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transcendente Historia de Salvación. a chamada de Xesús. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A fe de Santa Vicenta María 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A fe e o seguimento a Xesús  

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: a historia de Zaqueo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A historia de Zaqueo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a amabilidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: unha coroa de Pascua. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Os santos. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: gozo da Creación de Deus. 

•  Realizamos as actividades do A. 
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Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: o sentimento de compartir. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 
7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g          te o desenvolvemento da 
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unidade? 
 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 
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  8.  Recursos 
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11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 7 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Descubro unha gran misión 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos a misión que ten a Igrexa como continuadora da misión de Xesús (Mt 
28, 19-20). Seguindo o modelo das primeiras comunidades cristiás, a Igrexa continúa a tripla 
misión de ensinar, santificar e gobernar. Co relato da pesca milagrosa descubrimos como 
Xesús chama as persoas para que sexan as súas testemuñas e colaboren con El na misión da 
Igrexa, como se fosen pescadores de persoas. Ser solidarios coas persoas que sofren algún 
problema é o valor proposto nesta unidade. 

Temporalización: 

Abril    
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que a Igrexa é continuadora da misión de Xesús. 

  2.  Coñecer as diversas accións que realiza a Igrexa para cumprir a súa misión. 

  3.  Descubrir o relato bíblico «Xesús e a pesca milagrosa». 

  4.  Comprender e vivenciar o valor da solidariedade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na Historia: a 
Igrexa 

  

 

•  A Igrexa continuadora da 
misión de Xesús. 

 

  1.  Identificar e valorar 
as accións da 
Igrexa que 
continúan a misión 
de Xesús. 

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 1) 

  1.1.  Busca testemuños da 
acción misioneira e 
caritativa da Igrexa 
como continuidade da 
misión de Xesús. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1.1.) 

  1.2.  Crea relatos breves 
para expresar como a 
acción misioneira, a 
caridade e os 
sacramentos axudan a 
lograr a felicidade das 
persoas. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «Xesús e a 
pesca milagrosa». 

  2.  Comprender o 
relato bíblico 
«Xesús e a pesca 
milagrosa». 

  2.1.  Describe os 
acontecementos e a 
ensinanza do relato 
bíblico. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do 
relato bíblico á vida 
persoal. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A pesca 
milagrosa. 

  3.  Describir un cadro 
sobre a pesca 
milagrosa. 

  3.1.  Identifica os 
personaxes e a 
temática dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

   



- 167 - 

•  O valor da solidariedade.   4.  Interiorizar a 
importancia do 
valor da 
solidariedade. 

  4.1.  Expresa o sentido do 
valor da solidariedade. 

  4.2.  Investiga en Internet 
algunha organización 
solidaria da Igrexa. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

 



- 168 - 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Busca testemuños da acción 

misioneira e caritativa da Igrexa como 
continuidade da misión de Xesús. 
(BLOQUE 4. Estándar de avaliación 
1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Crea relatos breves para expresar 
como a acción misioneira, a caridade 
e os sacramentos axudan a lograr a 
felicidade das persoas. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Describe os acontecementos e a 
ensinanza do relato bíblico. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato bíblico á 
vida persoal. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Identifica os personaxes e a temática 
dun cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Expresa o sentido do valor da 
solidariedade. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 

  4.2.  Investiga en Internet algunha 
organización solidaria da Igrexa. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Cumpre as actividades, toma 
conciencia dos coñecementos 
adquiridos e acepta os erros. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da solidariedade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa.  

Participa de forma cooperativa 
na consecución de tarefas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a capacidade 
artística a través da expresión 
plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 
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Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Descobre a relación entre a 
misión da Igrexa e Xesús. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Un equipo na selva 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A Igrexa e a misión de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a pesca milagrosa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A pesca milagrosa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a solidariedade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q e recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   ía no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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  4.  Selección de evidencias para o portfolio 
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Unidade 8 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Gústame a túa amizade 

Descrición da unidade 
A unidade móstranos o valor da oración como diálogo de amor e amizade con Deus, que nos 
transforma en persoas máis abertas a Deus Pai e aos irmáns. A historia do profeta Daniel 
ensínanos a importancia de rezar e confiar en Deus para superar as dificultades da vida diaria. 
Grazas ao valor da confianza sentirémonos felices e seguros.  

Temporalización: 

Abril    Maio                   
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Concibir a oración como un diálogo de amor e amizade entre Deus e a persoa. 

  2.  Recoñecer que a oración nos cambia o corazón e nos fai comprender mellor como é o 
noso Deus. 

  3.  Ler con atención o relato bíblico «O profeta Daniel rézalle a Deus». 

  4.  Mostrar interese por practicar o valor da confianza.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

  

 

•  Os cristiáns expresan a 
amizade con Deus no 
diálogo con El e a través 
da súa vida. 

1.  Sinalar a oración 
como unha forma de 
expresión da 
amizade con Deus. 

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 2)  

  1.1.  Compón textos que 
expresen o diálogo da 
persoa con Deus. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 2.1.) 

  1.2.  Recompila e pon en 
común cos seus 
compañeiros e 
compañeiras oracións 
que a comunidade 
cristiá utiliza a cotío. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 2.2.) 

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP 

  2.  Descubrir trazos da 
amizade con Deus 
na vida cotiá. 

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 3) 

  2.1.  Observa e descobre na 
vida dos santos 
manifestacións da 
amizade con Deus. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 3.1.) 

 

•  O relato bíblico «O 
profeta Daniel rézalle a 
Deus». 

  3.  Descubrir o contido 
e a ensinanza do 
relato bíblico «O 
profeta Daniel reza 
a Deus». 

  3.1.  Escribe os contidos 
esenciais e a 
ensinanza do relato «O 
profeta Daniel reza a 
Deus». 

  3.2.  Inventa un final para a 
historia de Daniel.   

CCL, 

CAA, 

CSC  

•  A Biblia e a arte: Daniel 
no foso dos leóns. 

  4.  Interpretar un cadro 
sobre o profeta 
Daniel. 

  4.1.  Intercambia cos seus 
compañeiros e 
compañeiras a 
impresión que causa 
esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 
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•  O valor da confianza.   5.  Describir en que 
consiste o valor da 
confianza. 

5.1.  Describe en que 
consiste a confianza. 

5.2. Confecciona unha 
tarxeta de 
agradecemento para 
unha persoa en quen 
confía.  

 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Compón textos que expresen o diálogo 

da persoa con Deus. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Recompila e pon en común cos seus 
compañeiros e compañeiras oracións 
que a comunidade cristiá utiliza a cotío. 
(BLOQUE 4. Estándar de avaliación 
2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  2.1.  Observa e descobre na vida dos santos 
manifestacións da amizade con Deus. 
(BLOQUE 4. Estándar de avaliación 
3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  3.1.  Escribe os contidos esenciais e o 
ensino do relato «O profeta Daniel reza 
a Deus». 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  3.2.  Inventa un final para a historia de 
Daniel.   

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Intercambia cos seus compañeiros e 
compañeiras a impresión que causa 
esta escena. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  5.1.  Describe en que consiste a confianza. •  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 

  5.2.  Confecciona unha tarxeta de 
agradecemento para unha persoa en 
quen confía. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, as 
normas ortográficas e as 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Goza coa consecución dos 
seus traballos e aprendizaxes.   

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa de forma cooperativa 
nas propostas da unidade. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza unha tarxeta para dar 
as grazas a unha persoa en 
quen confía.  

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Descobre a oración como 
diálogo de amizade con Deus. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Santo Antonio Abade 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O diálogo de amizade con Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: o profeta Daniel rézalle a Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Daniel no foso dos leóns 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a confianza 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q       cultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                           dades individuais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 9 



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Me insignias a rezar 

Descrición da unidade 
A unidade mostra a importancia da oración para relacionarnos con Deus. Preséntasenos como 
Xesús ensina o Nosopai para que falemos con Deus e lle recemos de forma sinxela, e o 
significado desta oración. Para escoitar a Deus no noso interior debemos practicar o valor do 
silencio. 

Temporalización: 

Maio      Xuño                    
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer o Nosopai como a oración cristiá máis importante que recolle o contido esencial 
do Evanxeo. 

  2.  Comprender o significado do Nosopai. 

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «Xesús ensina o Nosopai». 

  4.  Descubrir e interiorizar o valor cristián do silencio. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

  

 

• O Nosopai, signo de 
pertenza á comunidade 
cristiá. 

  1.  Comprender que a 
oración do Nosopai 
expresa a pertenza 
á comunidade 
eclesial. 

(Bloque 4. Criterio 
de avaliación 4) 

  1.1.  Explica 
significativamente a 
orixe do Nosopai. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

  1.2.  Reconstrúe e dramatiza 
o contexto no que Xesús 
entrega a oración do 
Nosopai aos discípulos. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.) 

CCL,  

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «Xesús 
ensina o Nosopai». 

  2.  Ler e comprender o 
relato: «Xesús 
ensina o Nosopai». 

  2.1.  Resume o contido e a 
ensinanza que transmite 
o relato «Xesús ensina o 
Nosopai». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: Xesús 
ensina a rezar. 

  3.  Contemplar e 
interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús 
ensinando. 

  3.1.  Identifica a escena e os 
personaxes que 
aparecen nunha obra 
artística. 

  3.2.  Redacta unha frase de 
agradecemento a 
Xesús.   

CCL, 

CAA, 

CEC 

• O valor do silencio.   4.  Valorar o silencio 
como método de 
escoita aos demais 
e a Deus. 

  4.1.  Practica o silencio para 
escoitar no seu interior.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Explica significativamente a orixe do 

Nosopai.  (Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

• Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

• Actividades da dobre páxina de contidos 
do A. 

• Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  1.2.  Reconstrúe e dramatiza o contexto no 
que Xesús entrega a oración do 
Nosopai aos discípulos. (Bloque 4. 
Estándar de aprendizaxe 4.2.) 

• Actividade 4 do apartado «A Biblia» do 
A. 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «Xesús ensina o 
Nosopai». 

• Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.1.  Identifica a escena e os personaxes 
que aparecen nunha obra artística. 

• Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  3.2.  Redacta unha frase de 
agradecemento a Xesús. 

• Actividades do apartado «A Biblia e a 
arte» do A. 

  4.1.  Practica o silencio para escoitar no 
seu interior. 

• Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos, 
exposicións e dramatizacións. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo na 
consecución dos seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza debuxos e traballos 
plásticos relacionados cos 
contidos estudados. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 
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Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Toma conciencia da 
importancia da oración. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Unha pequena oración 

. Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O Nosopai 

• Realizamos as actividades do A. 

• Complementamos con actividades da PD. 

• Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de ampliación 
dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xesús ensina o Nosopai 

• Realizamos as actividades do A. 

• Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

• Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús ensina a rezar 

• Realizamos as actividades do A. 

• Observamos e describimos a obra de arte. 

• Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: o silencio 

• Realizamos as actividades do A. 

• Realizamos outras actividades propostas na PD. 

• Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

• Realizamos as actividades da unidade do A. 

• Complementamos coas actividades da PD. 

• Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: un mural sobre a Virxe do Carme. 

• Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: a Biblia. 

• Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: unha mandala para regalar. 

• Realizamos as actividades do A. 
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Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: o sentimento de confianza. 

• Realizamos as actividades do A. 

 
7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

• Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

• Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

• Círculos de aprendizaxe. 

• Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

• Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

• Libro de oracións. 

• Murais. 

Recursos dixitais 

• Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

• CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

• CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

• Actividades do libriño de oracións. 

• Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

• Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

• Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

• Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 
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•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x     desenvolvemento da unidade? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 

 
11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll         nou nesta unidade? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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PROGRAMACIÓN 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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INTRODUCIÓN 
 

 
 
 
Índice 
 

  1.  Obxectivos xerais de Educación Primaria. 
  2.  Obxectivos da área de Relixión Católica 4.º EP. 
  3.  Descritores. 
  4.  Contribución da área ao desenvolvemento das competencias básicas. 
  5.  Organización e secuenciación de contidos. 
  6.  Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais a utilizar na área. 
  7.  Actividades complementarias. 
  8.  Criterios de avaliación. 
  9.  Estándares de aprendizaxe. 
10.  Evidencias para o portfolio. 
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14.  Avaliación da programación didáctica. 
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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a)  Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 
como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b)  Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 
estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c)  Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 
sociais cos que se relacionan. 

d)  Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas 
con minusvalidez. 

e)  Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbse, a lingua cooficial da  
comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f )  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 
permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g)  Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que 
requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, 
a historia e a cultura. 

i )  Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j )  Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k)  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal 
e social. 

l )  Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m)  Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera 
tipo e aos estereotipos sexistas. 

n)  Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes 
de tráfico. 

 
 
 
 

2. OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 4.º EP 
 

 

  1.  Afondar no pecado humano a través de relatos das relixións antigas. 

  2.  Recoñecer a importancia do perdón para a felicidade. 

  3.  Traballar os relatos bíblicos para identificar a orixe do pecado. 

  4.  Comprender a singularidade do perdón de Deus. 

  5.  Identificar momentos na historia de David onde se abusa da misión de Deus. 

  6.  Coñecer as razóns polas que David sente a necesidade de redención. 

  7.  Ler e recoñecer historias bíblicas onde Deus promete o Mesías. 

  8.  Traballar e comprender as parábolas do perdón. 
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  9.  Valorar a sensibilidade de Xesús polos máis necesitados. 

10.  Recoñecer o cumprimento da vontade do Pai na paixón e morte de Xesús. 

11.  Comprender como Deus concede o perdón a través do sacramento da Reconciliación. 

12.  Recoñecer os signos da Eucaristía. 

13.  Recoñecer na Coresma un tempo penitencial. 
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3. DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Coidado do contorno 

ambiental e dos seres 

vivos 

•  Interactuar co contorno natural de 

xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso 

responsable dos recursos naturais 
para promover un desenvolvemento 
sostible. 

•  Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos do seu contorno.  

•  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo home no contorno 
natural e as repercusións para a 
vida futura. 

Vida saudable 

•  Desenvolver e promover hábitos de 

vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

•  Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable 
deste. 

A ciencia no día a día 

•  Recoñecer a importancia da ciencia 

na nosa vida cotiá. 

•  Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante. 

•  Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece arredor nosa. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

•  Manexar a linguaxe matemática con 

precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión 

elementos matemáticos (números, 
datos, elementos xeométricos...) en 
situacións cotiás. 
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Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 

•  Aplicar os coñecementos 

matemáticos para a resolución de 
situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera 
materia. 

•  Realizar argumentacións en 

calquera contexto con esquemas 
lóxico-matemáticos.  

•  Aplicar as estratexias de resolución 

de problemas a calquera situación 
problemática. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e 

escrita 

•  Comprender o sentido dos textos 

escritos.  

•  Captar o sentido das expresións 

orais: ordes, explicacións, 
indicacións, relatos... 

•  Gozar coa lectura. 

Expresión: oral e escrita 

•  Expresar oralmente, de xeito 

ordenado e claro, calquera tipo de 
información.  

•  Utilizar o coñecemento das 

estruturas lingüísticas, normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos.  

•  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de 

comunicación 

•  Respectar as normas de 

comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 
ao interlocutor... 

•   Manexar elementos de 
comunicación non verbal ou en 
diferentes rexistros nas diversas 
situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 

linguas 

•   Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta. 

. Manter conversas noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 
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Competencia dixital 

Tecnoloxías da 

información 

•  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Comunicación 

audiovisual 

•  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

•  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Utilización de 

ferramentas dixitais 

•  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

•  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Respecto polas 

manifestacións culturais 

propias e alleas 

•  Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural no ámbito mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

•  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

Expresión cultural e 

artística 

•  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias sociais e 

cívicas 

Educación cívica e 

constitucional 

•  Coñecer e aplicar dereitos e 
deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

•  Identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha norma suprema chamada 
Constitución Española. 

Relación cos demais 

•  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 
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•  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades•   

•  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 

Autonomía persoal 

•  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.   

•  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

•  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

•  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a intereses 
persoais. 

Creatividade 

•  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

•  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

•  A      posibilidades no contorno 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

•  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

•  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.  

•  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou os proxectos.  

•  Actuar con responsabilidade social 
e sentido ético no traballo. 
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Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para 

estimular o pensamento 

•  Aplicar estratexias para a mellora 
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Planificación e avaliación 

da aprendizaxe 

•  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos que cómpre realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos resultados 
intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 
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4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 

 
Descrición do modelo competencial. 
 
Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos 
desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se 
estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde 
favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  
 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable, polo que cada 
unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso. 
Podemos atopar entre tres e seis indicadores por competencia. 
 
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que chamamos 
descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste ámbito. Por cada 
indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo.  
 
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais redactados 
en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da competencia 
que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto e obxectivable e 
indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas.  
 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 
proxecto aplicable a toda materia e curso.  
 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional 
traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-
aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
 
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a que 
os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que constrúan 
unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
 
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde as 
diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder 
dar resposta ás súas necesidades. 
 
 
 
Na área de Relixión Católica. 
 
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia e da 
tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas relacionadas coa ecoloxía 
que se adquiren desde a devandita competencia. 
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden na 
interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a tecnoloxía. 
 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
. Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento 
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sostible. 
. Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
. Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
 
Comunicación lingüística 

O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da competencia en 
comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas linguaxes que conforman 
a cultura que se transmite na área de relixión, así como das linguaxes do propio ensino relixioso. 
 
Os descritores que utilizaremos serán: 
. Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 

situacións comunicativas. 
. Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 
 

Competencia dixital  

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de responsabilidade 
para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e afondar nesta materia. Será 
fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan a claridade de contidos para crear no 
alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os seus propios criterios sobre diferentes contextos 
nos que se poidan desenvolver. 
 
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores: 

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
 

Conciencia e expresións culturais 

A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e 
valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumes, 
ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de cristianismo desde a súa orixe e o seu 
desenvolvemento actual, como manifestación do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, 
senón que poderá comprender e asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito 
relixioso na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 
 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

 
Competencias sociais e cívicas 

Con relación á competencia social e cívica onde se integran elementos esenciais para a 
humanización, persoais, interpersoais e interculturais e recollen todas as formas de 
comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e construtivo na vida 
social e profesional. O ensino relixioso católico expón, fundamenta e xerarquiza os valores e 
virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno, de cara 
a facer posible a maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da 
cooperación, da liberdade, da xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do 
coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 
 
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuación:  

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 



- 201 - 

potencialidades.  

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha apertura ao 
significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa persoal dependerá sempre 
que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas potencialidades, en buscar o sentido a 
cada unha das cousas que acontecen na súa vida. 
 
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que poida 
dispoñer. Serán dotados de destrezas e habilidades para que a transformación social do mundo 
no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de emprendemento do alumno.  
 
Neste caso, os descritores que cómpre adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 
Aprender a aprender 

A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de aprender a 
aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do traballo en equipo, a 
síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso axuda aos alumnos a ser 
protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser humano 
colabore activa e libremente co plan por El establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo 
non só unha proposta consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de 
referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben. 
 
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

•  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 
 
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica 

O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan as 
competencias específicas do ensino relixioso católico. 

•  Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio cultural, 

histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades recibe do pasado está 
vertebrado por contidos relixiosos. 

•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, o 

exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos feitos de 
Xesucristo. 

•  Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes máis 

radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres 
e creadores. 

•  Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e cunha 

metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso contorno cultural. 
 
 
 

5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
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Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

•  A experiencia do pecado nos relatos das relixións antigas. 

•  O perdón como necesidade do ser humano. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

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

•  Deus está sempre disposto ao perdón. 

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

•  David sente na súa vida a necesidade de redención. 

•  Deus fiel promete un Mesías. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

•  O perdón de Deus: accións e parábolas de Xesús. 

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

•  Xesús cumpre a vontade do Pai: paixón e morte de Xesús. 

 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

•  O sacramento da Reconciliación. 

•  A celebración da Eucaristía. 

•  A Coresma: tempo penitencial. 

 
 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS A UTILIZAR  
NA ÁREA 

 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior grao de 
protagonismo.  

En concreto na área de Relixión Católica:  

Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os valores e as 
actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que o alumno 
adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo de cada etapa. 

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se 
desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa 
constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta que cada alumno 
parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e a dos outros. 

Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os seguintes 
principios: 

Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e implementación de 
actividades de aula axustadas ao grupo concreto que está a ensinar. A súa formación resulta, polo 
tanto, fundamental á hora de garantir o éxito do proceso de aprendizaxe. 
 
Adaptación ao contorno emocional e cognitivo dos estudantes respectando o desenvolvemento 
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de xeito adecuado o 
concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos 
aspectos conceptuais. 



- 203 - 

 
Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os estudantes son 
iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas estratexias. A atención á 
diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na asunción deste principio fundamental. 
Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da formación 
humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require que todo tipo de 
aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socio-afectivas non sexan consideradas fins 
en si mesmas senón que estean ao servizo da formación integral do ser humano. 
 
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a predominancia de cada 
unha das súas intelixencias, polo que as tarefas para realizar estarán pensadas desde a teoría 
das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a adquirir todos 
aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo 
da vida.  
 
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida 
enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e signos do seu 
contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na linguaxe narrativa da Biblia, 
nos modelos cristiáns de identificación e de, forma máis concreta, na persoa de Xesucristo e a súa 
presenza na comunidade cristiá. Por todo iso, deberán manexar diferentes destrezas que 
impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o 
que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
 
Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais 
vinculados a un contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o 
coñecemento se transforme en acción, en experiencia, en vivencia e aplicalo na medida do 
posible a contextos próximos aos alumnos. 
 
 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar sobre estas catro cuestións: 

Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

Como resultaron as actividades? 

Cales gustaron máis? 

Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
 
 
 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

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

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.  Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos. 
  2.  Coñecer as características do perdón de Deus. 
  3.  Memorizar momentos da historia de David nos que abusa da misión encomendada por 

Deus. 
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  4.  Descubrir e valorar a razón pola que David sente a necesidade de redención. 
  5.  Aprender e lembrar historias bíblicas nas que Deus promete o Mesías. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

  1.  Comprender o significado dalgunhas parábolas do perdón. 
  2.  Memorizar algunhas das accións onde Xesús concede o perdón. 
  3.  Recoñecer a iniciativa de Xesús polos máis necesitados e os enfermos. 
  4.  Comprender e apreciar que, na súa paixón e morte, Xesús está cumprindo a vontade do 

Pai. 
 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

  1.  Explicar que a través do sacramento da Reconciliación Deus concede o perdón. 
  2.  Diferenciar signos e momentos da celebración eucarística. 
  3.  Coñecer trazos da Coresma como tempo penitencial. 

 
 
 
 

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.1.  Localiza e describe situacións de pecado descubertas nos relatos das relixións antigas. 
  1.2.  Cualifica o tipo de pecado en situacións do seu contorno e compáraas coas atopadas 

nos relatos das relixións antigas. 
  2.1.  Lembra e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.1.  Sitúa no relato as frases que expresan a falta de colaboración na tarefa de Deus e o 
rexeitamento da amizade con El, e aplícaas a situacións actuais. 

  1.2.  Lembra e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con Deus. 
  2.1.  Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos. 
  3.1.  Identifica e describe comportamentos da vida do rei David que se opoñen á vontade de 

Deus. 
  4.1.  Compara a actitude de David con situacións persoais nas que sentiu a necesidade de ser 

perdoado. 
  4.2.  Recoñece e expresa artisticamente escenas da historia de David nas que Deus o 

perdoa. Mostra respecto polas intervencións dos seus compañeiros. 
  5.1.  Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do Mesías. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

  1.1.  Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo e do fariseo 
e o publicano. 

  2.1.  Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e explícaas. 
  3.1.  Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos máis necesitados e os 

enfermos nos textos evanxélicos. 
  4.1.  Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e identifica as palabras de 

Xesús que expresan a súa relación co Pai. 
  4.2.  Distingue e explica frases do relato da oración da Horta das Oliveiras que expresan a 

obediencia de Xesús ao Pai. 
 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
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  1.1.  Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 
  1.2.  Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. 
  2.1.  Vincula símbolos, significados e momentos na celebración eucarística. 
  3.1.  Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da Igrexa de carácter 

penitencial. 
 
 
 
 

10. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
 

 
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos portfolios de 
aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos planificando a realización 
e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución do estándar e detalle a súa evolución 
ao longo do curso.  
 
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe consistente 
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; pode pautarse a recollida 
de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere mostrar. Cada evidencia leva unha 
reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades atopadas e os obxectivos de mellora 
persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou formato dixital. 
 
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
 
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser: 
 

•  Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na unidade. 

•  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

•  Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 

•  Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 

•  Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula.   
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11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 
En cada avaliación: 
 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 

  
Ferramentas de avaliación do traballo competencial  

Probas de avaliación escritas  

Evidencias dos estándares de aprendizaxe  

  

  

  

Cualificación total  

 
 
 
Ao final do curso: 
 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación  

2.ª avaliación  

3.ª avaliación  

  

Portfolio de aprendizaxe  

  

Cualificación total  
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Plástica: 

•  Lapis, goma de borrar, lapis de cores, ceras brandas, rotuladores, témperas, regra, compás, 

tesoiras, cola, pinceis, plastilina. 

•  Material reciclado: teas, tetra brik, papel de aluminio e macarróns.  

•  Material reciclado: revistas, xornais, clips, cartón, papel de aluminio, papel de cores, chapas, 

tapóns, teas... 

•  Ordenadores. 

•  Material dixital: vídeos e crebacabezas de obras de arte, actividades interactivas compositivas, 

actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas. 

•  Consulta de páxinas web e actividades de reforzo e ampliación para atender á diversidade do 

alumnado. 
 
 
 
 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 
Número de alumnos: 
 
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade...): 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares?  
 
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, 
xestión de aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas...). 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto a aspectos competenciais?  
 
 
Necesidades individuais 
 
Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no 
seu proceso de aprendizaxe? (Ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con altas 
capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica 
por estar en risco, pola súa historia familiar...). 
 
Que medidas organizativas vas adoptar? (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión 
de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 
 
Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar? 
 
Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles? 
 
Cada canto e como vas avaliar os seus progresos? 
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14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do 
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  
 
De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 
conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 
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ASPECTOS PARA 
AVALIAR 

PARA 
DESTACAR... 

PARA 
MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 
PERSOAL 

    
Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos na 
unidade 

   

Descritores  
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación 

   

Portfolio de evidencias  
dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 1 



- 211 - 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
O pecado afástame de ti 

Descrición da unidade 
A unidade introdúcenos no concepto de pecado das relixións da Antigüidade, para continuar 
presentando o pecado na Biblia. Así, móstranos a necesidade de perdón que ten o ser 
humano, tanto dos seus semellantes como de Deus. Nese sentido, vemos a importancia que 
ten o valor da paz como sentimento e comportamento de unión, harmonía e amizade con Deus, 
cos demais e cun mesmo. 

Temporalización: 

Setembro    Outubro             
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer o concepto de pecado nos relatos das relixións antigas. 

  2.  Recoñecer a necesidade de perdón do ser humano para alcanzar a felicidade. 

  3.  Comprender as principais ensinanzas do relato bíblico «A torre de Babel». 

  4.  Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da paz. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

•  A experiencia do 
pecado nos relatos 
das relixións antigas. 

 

  1.  Descubrir nos 
relatos das relixións 
antigas a 
experiencia do 
pecado humano. 

(Bloque 1. Criterio 
de avaliación 1)  

  1.1.  Localiza e describe 
situacións de pecado 
descubertas nos relatos 
das relixións antigas. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSC 

  1.2.  Cualifica o tipo de pecado 
en situacións do seu 
contorno e compáraas 
coas atopadas nos relatos 
das relixións antigas. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.) 

•  O perdón como 

necesidade do ser 
humano. 

  2.  Identificar a 
necesidade do 
perdón para ser 
feliz. 

(Bloque1. Criterio 
de avaliación 2) 

  2.1.  Lembra e acepta 
situacións persoais ou 
sociais que necesitan de 
perdón. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

•  O relato bíblico «A 
torre de Babel». 

  3.  Ler e comprender a 
historia bíblica «A 
torre de Babel». 

  3.1.  Explica as ensinanzas do 
relato bíblico «A torre de 
Babel». 

CCL, 

CAA, 

CSC 
  3.2.  Inventa un bo final para o 

relato. 

•  A Biblia e a arte: O 

soño de Xacob. 
  4.  Expresar a historia 

presente nunha 
obra de arte. 

  4.1.  Relata a historia presente 
nunha pintura. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  O valor da paz.   5.  Recoñecer o valor 
da paz. 

  5.1.  Expresa unha estratexia 
conciliadora.  

CCL, 

CAA,  

CSC,  

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Localiza e describe situacións de 

pecado descubertas nos relatos das 
relixións antigas. (Bloque1. Estándar 
de aprendizaxe 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de apertura 

do A. 

•  Selección de actividades da dobre 

páxina de contidos do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 

unidade». 

  1.2.  Cualifica o tipo de pecado en 
situacións do seu contorno e 
compáraas coas atopadas nos relatos 
das relixións antigas. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 1.2.) 

•  Selección de actividades da dobre 

páxina de contidos do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Lembra e acepta situacións persoais 
ou sociais que necesitan de perdón. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

•  Selección de actividades da dobre 

páxina de contidos do A. 

•  Selección de actividades «Repaso a 

unidade». 

  3.1.  Explica as ensinanzas do relato 
bíblico «A torre de Babel». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  3.2.  Inventa un bo final para o relato. •  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  4.1.  Relata a historia presente nunha 
pintura. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  5.1.  Expresa unha estratexia conciliadora. •  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e clara, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais a favor 
da aprendizaxe. 

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante. 

Intelixencias múltiples: 
desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Cumpre as actividades, toma 
conciencia dos coñecementos 
adquiridos e acepta os erros. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da paz. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 
para o bo termo das cuestións 
formuladas. 

Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

Participa de forma activa nas 
actividades de aprendizaxe. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido Recoñecer o sentido Experimenta o perdón como 
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transcendente relixioso do ser humano. necesidade do ser humano. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Se fas dano, dánasme a min 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O pecado e o perdón 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 

ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A torre de Babel 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A torre de Babel 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A paz 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 

estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 

avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 

recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  Como vou minimizar as dificultades? 
 
•  Que necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 
 
•  Que recursos e estratexias manexarei para atender as necesidades individuais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 
 
•  Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 
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•  Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 2 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Descubro o teu perdón 

Descrición da unidade 

A unidade parte do recoñecemento da bondade e da misericordia de Deus, que perdoa sempre 
a persoa. Desde relatos bíblicos exemplares, como a historia do rei David, vemos a necesidade 
de redención que ten o ser humano. Neste contexto, aprendemos a importancia que ten para o 
cristián experimentar bos sentimentos de compaixón e tenrura cara ás persoas que sofren, e 
practicar o valor da misericordia. 

Temporalización: 

Outubro    Novembro                 
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos e como Deus está sempre disposto 
ao perdón. 

  2.  Coñecer a necesidade de redención que ten o ser humano por medio da historia do rei 
David. 

  3.  Descubrir as ensinanzas do relato bíblico «O pecado orixinal» e as súas consecuencias. 

  4.  Interiorizar o valor da misericordia. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

    

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia 

•  O relato do pecado 

orixinal: o home quere 
suplantar a Deus. 

  1.  Identificar a orixe do 
pecado nalgúns 
relatos bíblicos. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 1) 

  1.1.  Sitúa no relato as 
frases que expresan a 
falta de colaboración 
na tarefa de Deus e o 
rexeitamento da 
amizade con El, e 
aplícaas a situacións 
actuais. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

  1.2.  Lembra e narra 
acontecementos 
actuais nos que se 
rexeitou a amizade con 
Deus. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.) 

•  Deus está sempre 
disposto ao perdón.  

  2.  Coñecer as 
características do 
perdón de Deus. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 2) 

  2.1.  Descobre e enumera 
as características do 
perdón de Deus 
nalgúns relatos 
bíblicos. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

•  Infidelidade á misión 

encomendada por Deus 
na historia de David.  

  3.  Memorizar 
momentos da 
historia do rei David 
en que abusa da 
misión 
encomendada por 
Deus. 

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 3) 

  3.1.  Identifica e describe 
comportamentos da 
vida do rei David que 
se opoñen á vontade 
de Deus.  

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 
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•  David sente na súa vida 
a necesidade de 
redención.  

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

(Bloque 2. Criterio 
de avaliación 4) 

  4.1.  Compara a actitude do 
rei David con situacións 
persoais nas que sentiu 
a necesidade de ser 
perdoado.  

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

  4.2.  Recoñece e expresa 
artisticamente escenas 
da historia do rei David 
nas que Deus o 
perdoa. Mostra 
respecto polas 
intervencións dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

(Bloque 2. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.) 

•  O relato bíblico «O 
pecado orixinal». 

  5.  Ler e comprender o 
relato: «O pecado 
orixinal». 

  5.1.  Expresa o contido e as 
ensinanzas do relato. CCL, 

CAA, 

CSC 

  5.2.  Describe as 
consecuencias do 
pecado orixinal. 

•  A Biblia e a arte: O 
pecado orixinal. 

  6.  Saber que expresa 
o contido dunha 
vidreira. 

  6.1.  Dialoga sobre unha 
vidreira que representa 
o pecado orixinal. 

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  O valor da misericordia.   7.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da misericordia. 

  7.1.  Enumera 
comportamentos 
relacionados co valor 
da misericordia.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Sitúa no relato as frases que expresan 

a falta de colaboración na tarefa de 
Deus e o rexeitamento da amizade con 
El, e aplícaas a situacións actuais. 
(BLOQUE 2. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  1.2.  Lembra e narra acontecementos 
actuais nos que se rexeitou a amizade 
con Deus. (BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade».  

  2.1.  Descobre e enumera as características 
do perdón de Deus nalgúns relatos 
bíblicos. (BLOQUE 2. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  3.1.  Identifica e describe comportamentos 
da vida do rei David que se opoñen á 
vontade de Deus. (BLOQUE 2. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 
unidade». 

  4.1.  Compara a actitude do rei David con 
situacións persoais nas que sentiu a 
necesidade de ser perdoado. (BLOQUE 
2. Estándar de aprendizaxe 4.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  4.2.  Recoñece e expresa artisticamente 
escenas da historia do rei David nas 
que Deus o perdoa. Mostra respecto 
polas intervencións dos seus 
compañeiros e compañeiras. (BLOQUE 
2. Estándar de aprendizaxe 4.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  5.1.  Expresa o contido e as ensinanzas do 
relato. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  5.2.  Describe as consecuencias do pecado 
orixinal. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 
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  6.1.  Dialoga sobre unha vidreira que 
representa o pecado orixinal. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  7.1.  Enumera comportamentos relacionados 
co valor da misericordia. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 
A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da misericordia. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e 
exposicións sobre temas 
dados. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e remata 
os seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
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xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Recoñece o sentido cristián da 
misericordia de Deus. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Os prismáticos de Deus 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O perdón de Deus na Biblia 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 

ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: O pecado orixinal 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O pecado orixinal 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A misericordia 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 
7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e utilizar as 

estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 

avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 

recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x       ra atender as necesidades individuais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
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•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                    óximo curso? Por que? 
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Unidade 3 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Celebro unha gran promesa 

Descrición da unidade 
A unidade presenta o feito de que Deus cumpre coa súa promesa, anunciada polos profetas, 
de enviar o Mesías Salvador, a través do estudo do relato do nacemento de Xesús segundo 
San Mateo. Neste sentido, apreciamos o valor que ten cumprir unha boa promesa. Ademais, os 
tempos litúrxicos de Advento e Nadal supoñen para o cristián o recoñecemento e a práctica de 
valores fundamentais deste tempo como son o amor, a paz, a alegría e o compartir. 

Temporalización: 

Novembro    Decembro                          
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Entender que Deus cumpre a súa promesa co nacemento en Belén de Xesús, o Mesías 
Salvador, tal e como anunciaran os profetas. 

  2.  Coñecer que os cristiáns preparamos e celebramos o nacemento de Xesús nos tempos 
litúrxicos de Advento e Nadal. 

  3.  Comprender a ensinanza do relato bíblico «A adoración dos Magos». 

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten cumprir unha boa promesa. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 
Deus intervén na historia 

•  Deus fiel promete un 
Mesías. 

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

(Bloque 2. Criterio de 
avaliación 5) 

  1.1.  Reconstrúe e 
memoriza escenas 
bíblicas onde Deus 
fai a promesa de 
enviar o Mesías.  

(Bloque 2. Estándar 
de avaliación 5. 1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «A 
adoración dos Magos». 

  2.  Comprender o relato 
bíblico «A adoración 
dos Magos». 

  2.1.  Ordena frases sobre 
o relato bíblico «A 
adoración dos 
Magos». CCL, 

CAA 
  2.2.  Expresa A 

ensinanza do relato 
bíblico da unidade. 

•  A Biblia e a arte: A 

adoración dos Magos. 
  3.  Interpretar un cadro 

sobre a adoración 
dos Magos. 

  3.1.  Realiza unha 
descrición dos 
personaxes 
presentes nunha 
obra de arte.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de cumprir unha 

boa promesa. 
  4.  Recoñece o valor do 

cumprimento dunha 
promesa. 

  4.1.  Dialoga sobre a 
importancia de 
cumprir as 
promesas. 

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Reconstrúe e memoriza escenas 

bíblicas onde Deus fai a promesa de 
enviar o Mesías. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 5. 1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Ordena frases sobre o relato bíblico 
«A adoración dos Magos». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato bíblico 
da unidade. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  3.1.  Realiza unha descrición dos 
personaxes presentes nunha obra de 
arte. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  4.1.  Dialoga sobre a importancia de 
cumprir as promesas. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e do relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Participa de forma cooperativa 
traballando en grupo. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

Participa de forma activa nas 
actividades de aprendizaxe. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Emprega recursos apropiados 
para o desenvolvemento de 
actividades plásticas. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis 
importantes do 
patrimonio cultural-
relixioso no ámbito 
mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 
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Competencia humanizadora 

e ético-moral 
Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 
Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

Experimenta a fidelidade de 
Deus á súa promesa de enviar 
o Mesías. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: O mellor Nadal de Luís  

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Deus promete un Mesías Salvador 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 

ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A adoración dos Magos 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A adoración dos Magos 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: cumprir unha boa promesa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural misioneiro. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: O país onde viviu Xesús.  

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Expresamos o noso sentimento de perdón. 

•  Realizamos as actividades do A. 
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Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de paciencia. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 
 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 

estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 

avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 

recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x      ara atender as necesidades individuais? 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                    óximo curso? Por que? 
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Unidade 4 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Ensínasme a perdoar 

Descrición da unidade 
A unidade mostra que o centro da predicación de Xesús de Nazaret é o Reino de Deus. Esta 
mensaxe, que realiza con feitos e palabras, revélanos o amor e a salvación que nos ofrece o 
seu Pai Deus. Mediante o recurso das parábolas, Xesús manifesta a misericordia de Deus e 
como debemos arrepentirnos dos nosos malos comportamentos e pedir perdón. De aí que 
concluamos expresando que para convivir ben é necesario respectarnos e perdoarnos 
mutuamente, apreciando o valor da boa convivencia. 

Temporalización: 

Xaneiro          

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Recoñecer que as accións e as parábolas de Xesús fan presente o Reino de Deus. 

  2.  Comprender o significado dalgunhas parábolas por medio das cales Xesús revela o rostro 
misericordioso de Deus. 

  3.  Ler con atención e comprender o relato bíblico «A parábola do fillo pródigo». 

  4.  Tomar conciencia da importancia que ten o valor da boa convivencia.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

•  O perdón de Deus: 
accións e parábolas de 
Xesús. 

  1.  Comprender o 
significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 1)  

  1.1.  Analiza, comenta e crea 
relatos onde actualiza as 
parábolas do fillo 
pródigo e do fariseo e o 
publicano. 

(Bloque 3. Estándar de 
avaliación 1. 1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC •  O relato bíblico «A 
parábola do fillo 
pródigo». 

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

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 2)  

  2.1.  Visualiza, en obras de 
arte, escenas de perdón 
e explícaas. 

(Bloque 2. Estándar de 
avaliación 2. 1.) 

•  A Biblia e a arte: A 

parábola do fillo pródigo. 
  3.  Expresar o 

significado de «A 
parábola do fillo 
pródigo». 

  3.1.  Relaciona cada 
personaxe da parábola 
do relato bíblico co seu 
significado. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
  3.2.  Expresa como a Deus 

lle agrada o 
comportamento de 
arrepentimento. 

•  O valor da boa 
convivencia. 

  4.  Contemplar e 
interpretar un cadro 
sobre o fillo pródigo. 

  4.1.  Identifica os diversos 
elementos presentes na 
obra artística. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  5.  Descubrir en que 
consiste o valor da 
boa convivencia. 

  5.1.  Dialoga sobre o tema: 
«Palabras para mellorar 
a convivencia na miña 
clase». 

CCL, 

CAA,  

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Analiza, comenta e crea relatos onde 

actualiza as parábolas do fillo pródigo 
e do fariseo e o publicano. (BLOQUE 
3. Estándar de avaliación 1. 1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Selección de actividades do apartado «A 

Biblia» do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Visualiza, en obras de arte, escenas 
de perdón e explícaas. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 2. 1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Selección de actividades do apartado «A 

Biblia e a arte» do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  3.1.  Relaciona cada personaxe da 
parábola do relato bíblico co seu 
significado. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  3.2.  Expresa como a Deus lle agrada o 
comportamento de arrepentimento. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do A. 

  4.1.  Identifica os diversos elementos 
presentes na obra artística. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  5.1.  Dialoga sobre o tema: «Palabras para 
mellorar a convivencia na miña 
clase». 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, as 
normas ortográficas e as 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Goza coa consecución dos 
seus traballos.   

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir que Xesucristo 
nos mostra o verdadeiro 
rostro de Deus. 

Recoñece o significado 
profundo dalgunhas 
parábolas. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A clase de 4.º C e o perdón 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A mensaxe e as parábolas de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 

ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: a parábola do fillo pródigo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A parábola do fillo pródigo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A boa convivencia 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 

estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 

avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 

recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                     olvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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Unidade 5 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Grazas pola túa axuda e amizade 

Descrición da unidade 
A unidade mostra a amizade e a preferencia de Xesús polos máis débiles e necesitados. Os 
milagres de Xesús son signos do Reino de Deus e do amor que sente cara ás persoas. 
Seguindo o seu exemplo, os cristiáns debemos practicar comportamentos caritativos e 
solidarios. De aí a importancia que ten o valor do altruísmo. 

Temporalización: 

Febreiro              
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir que, por medio dos milagres, Xesús mostra a súa predilección polos máis 
débiles e necesitados. 

  2.  Tomar conciencia de que os cristiáns, seguindo o exemplo de Xesús, debemos ser 
caritativos e solidarios. 

  3.  Comprender o relato bíblico «Xesús cura un paralítico». 

  4.  Descubrir e poñer en práctica o valor do altruísmo. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da Salvación 

•  Amizade e preferencia 

de Xesús polos máis 
débiles e necesitados.  

  1.  Recoñecer a 
iniciativa de Xesús 
polos máis 
necesitados e os 
enfermos.  

(Bloque 3. Criterio 
de avaliación 3) 

  1.1.  Busca, subliña e 
comenta, nos textos 
evanxélicos, trazos da 
preferencia de Xesús 
polos máis necesitados 
e os enfermos. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico 

«Xesús cura un 
paralítico». 

  2.  Ler e comprender a 
historia bíblica 
«Xesús cura un 
paralítico». 

  2.1.  Escribe un resumo do 
relato «Xesús cura un 
paralítico». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  2.2.  Explica a ensinanza do 
relato bíblico. 

•  A Biblia e a arte: O 
milagre do paralítico 
de Cafarnaún. 

  3.  Analizar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

  3.1.  Considera e expresa a 
súa apreciación persoal 
sobre o cadro. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

•  O valor do altruísmo.   4.  Recoñecer o valor 
do altruísmo.  

  4.1.  Expresa en que consiste 
o valor do altruísmo.   

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  4.2.  Enumera 
comportamentos para 
practicar este valor. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Busca, subliña e comenta, nos textos 

evanxélicos, trazos da preferencia de 
Xesús polos máis necesitados e os 
enfermos. (BLOQUE 3. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Escribe un resumo do relato «Xesús 
cura un paralítico». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  2.2.  Explica a ensinanza do relato bíblico. •  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  3.1.  Considera e expresa a súa apreciación 
persoal sobre o cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  4.1.  Expresa en que consiste o valor do 
altruísmo.   

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 

  4.2.  Enumera comportamentos para 
practicar este valor. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Realiza os exercicios de forma 
entusiasta mostrando o seu 
grao de consecución na 
aprendizaxe. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

Selecciona con criterio propio 
para o bo termo das cuestións 
formuladas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e remata 
os seus traballos 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza actividades plásticas 
relacionadas cos contidos. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 
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Competencia de sentido 
transcendente 

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación. 

Recoñece a predilección de 
Xesús polos máis débiles e 
necesitados. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A beata Madre Teresa de Calcuta 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A amizade de Xesús cos necesitados 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xesús cura un paralítico 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O milagre do paralítico de Cafarnaún 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O altruísmo  

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 
 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 
•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 

estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 
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•  P          mú     g    g     despois do traballo individual ou grupal. 
•  Círculos de aprendizaxe. 
•  Exposición do profesorado. 
 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m        unidade? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 6 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Alégrame cumprir a túa vontade 

Descrición da unidade 
A unidade preséntanos a paixón e a morte de Xesús como consecuencia do seu compromiso 
co anuncio do Reino de Deus e como cumprimento da vontade salvífica do Pai. Os cristiáns 
lembramos e actualizamos estes acontecementos na Semana Santa por medio da súa liturxia, 
que desemboca na grande experiencia pascual da resurrección. Neste sentido, decatámonos 
da importancia que ten o valor da entrega persoal. 

Temporalización: 

Febreiro Marzo             
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Comprender que a paixón e a morte de Xesús responden ao cumprimento da vontade do 
Pai. 

  2.  Coñecer o significado da paixón, a morte e a resurrección de Xesús, que os cristiáns 
celebramos, no tempo litúrxico da Semana Santa. 

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «Paixón, morte e resurrección de Xesús». 

  4.  Descubrir e interiorizar o valor da entrega persoal. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da Salvación 

•  Xesús cumpre a 

vontade do Pai: paixón 
e morte de Xesús.  

  1.  Comprender e 
apreciar que, na 
súa paixón e morte, 
Xesús está 
cumprindo a 
vontade do Pai.  

(Bloque 3. Criterio 
de avaliación 4)  

  1.1.  Secuencia 
ordenadamente escenas 
da Historia da Paixón de 
Xesús e identifica as 
palabras que expresan a 
súa relación co Pai. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 4.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

  1.2.  Distingue e explica 
frases do relato da 
oración da Horta das 
Oliveiras que expresan a 
obediencia de Xesús ao 
Pai. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.) 

  2.  Coñecer o 
significado e o 
tempo litúrxico da 
Semana Santa. 

  2.1.  Completa un mapa 
conceptual sobre a 
Semana Santa. 

  2.2.  Describe o significado 
dos días máis 
importantes da Semana 
Santa. 

•  O relato bíblico 

«Paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús». 

  3.  Ler e comprender o 
relato: «Paixón, 
morte e 
resurrección de 
Xesús». 

  3.1.  Resume o contido e a 
ensinanza que transmite 
o relato «Paixón, morte 
e resurrección de 
Xesús». 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  A Biblia e a arte: A 
resurrección de Xesús. 

  4.  Coñecer a 
experiencia da 
resurrección de 
Xesús.  

  4.1.  Contempla e dialoga 
acerca da escena 
representada no cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 
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•  O valor da entrega 
persoal. 

  5.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da entrega persoal. 

  5.1.  Traballa de forma 
cooperativa buscando 
exemplos de entrega 
persoal.  

CCL, 

CAA,  

CSC, 

SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Secuencia ordenadamente escenas 

da Historia da Paixón de Xesús e 
identifica as palabras que expresan a 
súa relación co Pai. (Bloque 3. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  1.2.  Distingue e explica frases do relato da 
oración do Horta das Oliveiras que 
expresan a obediencia de Xesús ao 
Pai. (Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 4.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade».  

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  2.1.  Completa un mapa conceptual sobre 
a Semana Santa. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.2.  Describe o significado dos días máis 
importantes da Semana Santa. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade».  

  3.1.  Resume o contido e o ensinanza que 
transmite o relato «Paixón, morte e 
resurrección de Xesús». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  4.1.  Contempla e dialoga acerca da 
escena representada no cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  5.1.  Traballa de forma cooperativa 
buscando exemplos de entrega 
persoal. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

Usa adecuadamente Internet 
para a elaboración de 
actividades TIC. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa de forma cooperativa 
na elaboración de diversas 
propostas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben os 
seus labores. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Desenvolve a propia 
capacidade artística a través 
da expresión plástica. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 

Expresa o significado da 
paixón, a morte e a 
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transcendente Historia de Salvación. resurrección de Xesús. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Grazas por salvarme a vida 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Xesús cumpre a vontade de Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Paixón, morte e resurrección de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A resurrección de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A entrega persoal 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un cartel da resurrección de Xesús. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: Algunhas curiosidades sobre o Papa. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Expreso amizade a Deus e aos demais. 

•  Realizamos as actividades do A. 
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Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de compaixón. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
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unidade? 
 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                  ividuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é o que mellor funcionou nesta unidade? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 7 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Reconcíliome contigo 

Descrición da unidade 
A unidade comeza presentando os sacramentos e a súa clasificación, para centrarse a 
continuación no sacramento da Reconciliación e as partes do rito. Por medio do relato bíblico, 
descubriremos que Deus é un bo Pai que perdoa sempre e que nós tamén temos que perdoar 
como El perdoou. De aí a importancia de interiorizar o valor de perdoar. 

Temporalización: 

Abril    
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer que por medio do sacramento da Penitencia Deus nos ofrece o perdón. 

  2.  Recoñecer as diversas partes do rito e as condicións necesarias para participar do 
sacramento da Penitencia. 

  3.  Descubrir o relato bíblico «Xesús e a muller pecadora». 

  4.  Comprender e vivenciar o valor de perdoar. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na Historia: 
a Igrexa 

•  O sacramento da 

Penitencia. 

  1.  Explicar que a través 
do sacramento da 
Penitencia Deus 
concede o perdón.  

(Bloque 4. Criterio de 
avaliación 1) 

  1.1.  Coñece e explica as 
condicións para acoller 
o perdón de Deus.  

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  1.2.  Describe os pasos da 
celebración do 
sacramento do Perdón.  

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1.2.) 

•  O relato bíblico «Xesús e 

a muller pecadora». 
  2.  Comprender o relato 

bíblico «Xesús e a 
muller pecadora». 

  2.1.  Describe os 
acontecementos e a 
ensinanza do relato 
bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  2.2.  Aplica a ensinanza do 
relato bíblico á vida 
persoal. 

•  A Biblia e a arte: Xesús e 

a muller pecadora. 
  3.  Describir un cadro 

sobre Xesús e a 
muller pecadora. 

  3.1.  Observa e dialoga 
sobre os elementos e a 
temática dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor de perdoar.   4.  Interiorizar a 
importancia do valor 
de perdoar. 

  4.1.  Realiza un debuxo que 
exprese a actitude de 
pedir perdón. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Coñece e explica as condicións para 

acoller o perdón de Deus. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  1.2.  Describe os pasos da celebración do 
sacramento do Perdón. (BLOQUE 4. 
Estándar de avaliación 1.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Describe os acontecementos e a 
ensinanza do relato bíblico. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato bíblico á 
vida persoal. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  3.1.  Observa e dialoga sobre os elementos e 
a temática dun cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  4.1.  Realiza un debuxo que exprese a 
actitude de pedir perdón. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Participa en diálogos seguindo 
as pautas establecidas. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Observa coa finalidade de 
adquirir información relevante. 

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Cumpre as actividades, toma 
conciencia dos coñecementos 
adquiridos e acepta os erros. 

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Interioriza o verdadeiro sentido 
do valor da paz. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa.  

Participa de forma cooperativa 
na consecución de tarefas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo nas súas 
tarefas e remata os seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Confecciona un debuxo sobre 
o perdón.  

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 



- 269 - 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Descobre a relación entre a 
Igrexa e o sacramento da 
Reconciliación. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: O estoxo de Berta 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Os sacramentos e a reconciliación 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a muller pecadora 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e a muller pecadora 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: Perdoar 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descriptores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 8 
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Participo na túa celebración 

Descrición da unidade 
A presente unidade introdúcenos no sacramento e o significado da Eucaristía, e a súa 
celebración: signos e momentos. Cada vez que a celebramos, Xesús volve estar presente e 
unímonos máis a El; por iso a Eucaristía é unha acción de grazas. Aprendemos, neste sentido, 
o valor que ten para os cristiáns compartir as cousas materiais e espirituais. 

Temporalización: 

Abril Maio                   
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Descubrir o sacramento da Eucaristía como o principal sacramento da Igrexa. 

  2.  Relacionar este sacramento instituído por Xesús co acontecemento da Última Cea. 

  3.  Ler con atención o relato bíblico «A Última Cea». 

  4.  Mostrar interese por practicar o valor de compartir.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

•  A celebración da 

Eucaristía. 

  1.  Diferenciar signos e 
momentos da 
celebración 
eucarística. 

(Bloque 4. Criterio de 
avaliación 2) 

  1.1. Vincula símbolos, 
significados e 
momentos na 
celebración 
eucarística. 

(Bloque 4. Estándar 
de avaliación 2. 1.) 

CCL, 

CAA 

•  O relato bíblico «A 
Última Cea». 

  2.  Descubrir o contido e 
o ensino do relato 
bíblico «A Última 
Cea». 

  2.1.  Redacta os contidos 
esenciais e o ensino 
do relato «A Última 
Cea». CCL, 

CAA, 

CSYC    2.2.  Describe os efectos 
que produce a 
Eucaristía en quen 
comunga.  

•  A Biblia e a arte: A 

Última Cea. 
  3.  Interpretar un cadro 

da Última Cea. 
  3.1.  Explica aos seus 

compañeiros e 
compañeiras a 
escena e os 
personaxes 
presentes na obra. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de compartir.   4.  Describir en que 
consiste o valor de 
compartir. 

  4.1.  Escribe 
comportamentos e 
compromisos 
concretos para 
practicar o valor de 
compartir.  

CCL, 

CAA,  

CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Vincula símbolos, significados e 

momentos na celebración eucarística. 
(BLOQUE 4. Estándar de avaliación 2. 
1.) 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Redacta os contidos esenciais e o 
ensino do relato «A Última Cea». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  2.2.  Describe os efectos que produce a 
Eucaristía en quen comunga. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  3.1.  Explica aos seus compañeiros e 
compañeiras a escena e os 
personaxes presentes na obra. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  4.1.  Escribe comportamentos e 
compromisos concretos para practicar 
o valor de compartir. 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, as 
normas ortográficas e as 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Goza coa consecución dos 
seus traballos e aprendizaxes.   

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa de forma cooperativa 
nas propostas da unidade. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza un debuxo relacionado 
coa primeira comuñón. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso a 
nivel mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 
transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Descobre a presenza real de 
Cristo na Eucaristía. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Miguel e a primeira comuñón 

•  I         m                       A. 

•  R  l z m                     A. 

•  C m l m    m          x        m     l x        PD. 

Tarefa 2: A celebración da Eucaristía 

•  R  l z m                     A. 

•  C m l m    m                      PD. 

•  C m l m    m                                   LD           h           z       
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: a Última Cea 

•  R  l z m                     A. 

•  C m l m    m                      PD   con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A Última Cea 

•  R  l z m                     A. 

•  Ob     m           b m      b          . 

•  C m l m    m                       PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: O compartir 

•  R alizamos as actividades do A. 

•  C m l m    m                       PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  R  l z m                                A. 

•  C m l m    m                       PD. 

•  R   m  l m                               l       l m    . 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas, e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  R                 bl                        ,          idades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  L b              . 

•  M     . 

Recursos dixitais 

•  L b     x   l:    l m                 z       m l                             l z        
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD        m  ñ               dáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD                          l     bíbl    . 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b                . 

•  A                                . 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Que dificultades e potencialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                  as necesidades individuais? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? Por que? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

 

Unidade 9 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Un tempo para ser solidarios 

Descrición da unidade 
A unidade introdúcenos no tempo penitencial da Coresma, nos seus trazos e na súa finalidade. 
Os cristiáns podemos participar do ideal deste tempo no nivel persoal e por medio de 
organizacións penitenciais, como Cáritas e Manos Unidas, practicando os valores do servizo e 
da fraternidade. 

Temporalización: 

Maio         Xuño                    
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Tomar conciencia da Coresma como tempo litúrxico penitencial e de conversión, no que se 
nos brinda a oportunidade de atoparnos con Cristo. 

  2.  Relacionar a Coresma coa solidariedade que podemos exercer os cristiáns por medio de 
organizacións penitenciais. 

  3.  Analizar as ensinanzas do relato bíblico «O verdadeiro servizo aos demais». 

  4.  Descubrir e interiorizar o valor cristián da fraternidade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

•  A Coresma: tempo 

penitencial.  

  1.  Coñecer trazos da 
Coresma como 
tempo penitencial.  

 (Bloque 4. Criterio 
de avaliación 3) 

  1.1.  Investiga e presenta, 
con diversos recursos, 
obras e institucións da 
Igrexa de carácter 
penitencial. 

(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 3.1.) 

CCL,  

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O relato bíblico «O 

verdadeiro servizo aos 
demais». 

  2.  Ler e comprender o 
relato: «O 
verdadeiro servizo 
aos demais». 

  2.1.  Resume o contido e o 
ensino que transmite o 
relato «O verdadeiro 
servizo aos demais». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  2.2.  Investiga na prensa e 
obtén noticias sobre 
comportamentos de 
servizo aos demais. 

•  A Biblia e a arte: Xesús 

ensina a servir. 
  3.  Contemplar e 

interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús 
ensinando. 

  3.1.  Identifica a escena e os 
personaxes que 
aparecen nunha obra 
artística.   

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  O valor da fraternidade.   4.  Adquirir hábitos que 
afiancen o valor da 
fraternidade. 

  4.1.  Enumera accións que 
consoliden a práctica da 
fraternidade. 

CCL, 

CAA,  

CSC,  

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias dos alumnos que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumno (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio 

  
  1.1.  Investiga e presenta, con diversos 

recursos, obras e institucións da Igrexa 
de carácter penitencial.  (Bloque 4. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de inicio do 

A. 

•  Actividades da dobre páxina de contidos 

do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso a 

unidade». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «O verdadeiro servizo 
aos demais». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  2.2.  Investiga en prensa e obtén noticias 
sobre comportamentos de servizo aos 
demais. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» do 

A. 

  3.1.  Identifica a escena e os personaxes 
que aparecen nunha obra artística. 

•  Actividades do apartado «A Biblia e a 

arte» do A. 

  4.1.  Enumera accións que consoliden a 
práctica da fraternidade. 

•  Actividades do apartado «Valores 

humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística Comprender o sentido dos 

textos escritos. 
Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

Comprende e goza da historia 
e do relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados na clase. 

Competencia dixital Comprender as mensaxes 
elaboradas en códigos 
diversos. 

Interpreta a linguaxe da imaxe. 

Aprender a aprender Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

Elabora unha selección de 
actividades sobre intelixencias 
múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e 
exposicións sobre temas 
dados. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Mostra entusiasmo na 
consecución dos seus 
traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza debuxos e traballos 
plásticos relacionados cos 
contidos estudados. 

Cultural e histórica Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 
e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 
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Competencia de sentido 

transcendente 
Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

Toma conciencia da presenza 
de Xesús nas obras e 
institucións penitenciais. 

 



- 285 - 

6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Un director de cine solidario 

. Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A Coresma, un tempo penitencial 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: o verdadeiro servizo aos demais 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús ensina a servir 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a fraternidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Un mural de Pentecoste. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: O meu xornal de Relixión: As advocacións de María. 

•  Realizamos as actividades do A 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Un mosaico de símbolos cristiáns. 

•  Realizamos as actividades do A. 
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Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: O sentimento de fe. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l              ialidades prevexo no grupo durante o desenvolvemento da 
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unidade? 
 
•  C m      m   m z            l     ? 
 
•  Q                                x            l  m               ? 
 
•  Q                     x    m   x                                            ? 
 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 
 
•  Q   é       m ll                          ? 
 
•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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PROGRAMACIÓN 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 
como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) D      l    h b           b ll           l            ,         z               b l         
      ,   í    m                      z      m  m , sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 
sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas 
con minusvalidez. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbese, a lingua cooficial da 
comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 
permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que 
requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, 
a historia e a cultura. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal 
e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera 
tipo e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na                           
          . 
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DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Coidado do contorno 
ambiental e dos seres 
vivos 

•  Interactuar co contorno natural de 
xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para 
promover un desenvolvemento 
sostible. 

•  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu contorno.  

•  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo home no contorno 
natural e as repercusións para a 
vida futura. 

Vida saudable 

•  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

•  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable 
deste. 

A ciencia no día a día 

•  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

•  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante. 

•  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece arredor nosa. 

Manexo de elementos 
matemáticos 

•  Manexar a linguaxe matemática con 
precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, 
datos, elementos xeométricos...) en 
situacións cotiás. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

•  Aplicar os coñecementos 
matemáticos para a resolución de 
situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera 
materia. 

•  Realizar argumentacións en 
calquera contexto con esquemas 
lóxico-matemáticos.  

•  Aplicar as estratexias de resolución 
de problemas a calquera situación 
problemática. 



- 292 - 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e 
escrita 

•  Comprender o sentido dos textos 
escritos.  

•  Captar o sentido das expresións 
orais: ordes, explicacións, 
indicacións, relatos... 

•  Gozar coa lectura. 

Expresión: oral e escrita 

•  Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera tipo de 
información.  

•  Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos.  

•  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

•  Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 
ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 
linguas 

•  Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta. 

•  Manter conversas noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da 
información 

•  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Comunicación 
audiovisual 

•  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

•  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 
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Utilización de 
ferramentas dixitais 

•  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

•  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas 

•  Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural no ámbito mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

•  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

Expresión cultural e 
artística 

•  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Educación cívica e 
constitucional 

•  Coñecer e aplicar dereitos e 
deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

•  Identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha norma suprema chamada 
Constitución Española. 

Relación cos demais 

•  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 
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Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Autonomía persoal 

•  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

•  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

•  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

•  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a intereses 
persoais. 

Creatividade 

•  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

•  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

•  A      posibilidades no contorno 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

•  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

•  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.  

•  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou os proxectos.  

•  Actuar con responsabilidade social 
e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para 
estimular o pensamento 

•  Aplicar estratexias para a mellora 
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos 
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Planificación e avaliación 
da aprendizaxe 

•  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos a realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos resultados 
intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 
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CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 

 
Descrición do modelo competencial. 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos 
desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se 
estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde 
favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula 
activas.  

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo que 
cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis 
preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por competencia. 
 
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia,     “      b  ”     l m   competente neste ámbito. 
Por cada indicador encontraremos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo.  
 
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da 
competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto e 
obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas.  
 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 
proxecto aplicable a toda materia e curso.  
 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales 
como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 
constitucional se traballarán desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso de 
ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
 
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a 
que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que 
constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
 
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde 
as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para 
poder dar resposta ás súas necesidades. 

 
 
Na área de Relixión Católica. 
 

Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia e da 
tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas relacionadas coa ecoloxía 
que se adquiren desde a devandita competencia. 
 
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden na 
interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a tecnoloxía. 
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Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 
•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento 

sostible. 
•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. 
•  Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano fronte ao seu 

coidado saudable. 
•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 
•  Elaborar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 
 
Comunicación lingüística 

Para un bo desenvolvemento desta competencia nesta área, a utilización dos diversos modos de 
comunicación será fundamental xa que o diálogo da fe coa cultura esixe adestrarse na escoita da 
Palabra de Deus, a exposición de cada un dos contidos coas súas argumentacións adecuadas ás 
diferentes idades do alumnado. Por iso, será decisivo dotar os alumnos de ferramentas co fin de 
que cheguen a dominar a competencia comunicativa en todas as súas facetas. 
 
Os descritores que utilizaremos serán: 
•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
•  Comprender o sentido dos textos escritos. 
•  Gozar coa lectura.  
•  Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 
•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos. 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta 
        l      ,… 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 
situación. 

 
 
Competencia dixital  

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de responsabilidade 
para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e afondar nesta materia. Será 
fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan a claridade de contidos para crear no 
alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os seus propios criterios sobre diferentes contextos 
nos que se poidan desenvolver. 
 
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores: 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
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Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e valoración de toda a 
expresión artística, simbólica, histórica, de costumes, ritos, festas, valores, modos de vida... O 
alumnado verase enriquecido cos valores que leva consigo o feito relixioso en toda a súa 
expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. Con iso contribúe á conservación e á 
valoración do patrimonio cultural.  
 
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito mundial. 
•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
 
Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia recolle todas as formas de comportamento que preparan as persoas para 
participar dunha forma eficaz e construtiva na vida social e profesional; por iso, dotaremos o 
alumnado de ferramentas que favorezan e fomenten os valores de respecto, cooperación, 
solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación como piares para a súa 
formación. Estes valores para fomentar teñen a súa fundamentación e referencias cristiás na 
filiación no amor a Deus.  
 
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuación:  
•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
•  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para 

a resolución de conflitos. 
•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades.  
•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.  
 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha apertura ao 
significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa persoal dependerá sempre 
que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas potencialidades, en buscar o sentido a 
cada unha das cousas que acontecen na súa vida. 
 
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que poida 
dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación social do mundo no 
que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de emprendemento do alumno.  
 
Neste caso, os descritores para adestrar serían: 
•  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 
•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 
•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 
•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
•  A      posibilidades no contorno que outros non ven.  
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•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
 
Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender nesta área pode axudar ao alumnado a ser protagonista 
do seu propio proceso de ensinanza-aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser 
humano colabore de modo activo e libremente segundo o plan establecido por El. 
 
Nesta área será decisivo o impulso do traballo en equipo polo seu intrínseco sentido comunitario 
propoñendo un marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que 
debe ser lúcido na busca da verdade e do ben.   
 
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 
•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 
•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente… 
•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 
•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados 

intermedios. 
•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica 

O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan as 
competencias específicas do ensino relixioso católico. 
•  Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio cultural, 

histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades recibe do pasado está 
vertebrado por contidos relixiosos. 

•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, o 
exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos feitos de 
Xesucristo. 

•  Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes máis 
radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres 
e creadores. 

•  Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e cunha 
metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso contorno cultural. 

 

 
 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 

 
A persoa humana foi creada con desexo de ben. 

O ser humano sente alegría cando realiza ou recibe o ben. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

Deus fai unha alianza co seu pobo. 

Deus desexa un pobo santo: os dez mandamentos. 

A Biblia: estrutura e composición. 
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Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 
O encontro con Xesús desvela á persoa a súa verdadeira identidade. 

Os signos do reino: os milagres. 

A resurrección: cumprimento do plan salvífico de Deus. 

 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 
A Igrexa: ministerios e servizos. 

A Eucaristía, renovación do sacrificio de Xesús na cruz. 

 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS A UTILIZAR NA ÁREA 
 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior grao de 
protagonismo.  
 

En concreto na área de Relixión Católica:  
 

Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os valores e as 
actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que o alumno 
adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo de cada etapa. 
 

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se 
desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se atopa 
constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta que cada alumno 
parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e á dos outros. 
 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a predominancia de cada 
unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que as tarefas para realizar estarán pensadas 
desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue 
a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe 
permanente ao longo da vida.  
 

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida 
enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e signos do seu 
contorno, no progreso e na humanización do propio ser humano, na linguaxe narrativa da Biblia, 
nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis concreta, na persoa de Xesucristo e a súa 
presenza na comunidade cristiá. Por todo iso, deberán manexar diferentes destrezas que 
impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o 
que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
 

Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais 
vinculados a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o 
coñecemento se transforme en acción, en experiencia, en vivencia, e aplicalo na medida do 
posible a contextos próximos aos alumnos. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar sobre estas catro cuestións: 
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Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
Como resultaron as actividades? 
Cales gustaron máis? 
Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

1. Recoñecer e estimar que Deus creou a persoa humana con desexo de ben. 
2. Esforzarse por identificar que a adhesión ao ben xera felicidade. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

1. Interpretar o significado da Alianza de Deus co pobo. 
2 Comprender e respectar as características do pobo que Deus quere contidas no decálogo. 
3. Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Antigo e Novo Testamento. 
4. Explicar os diferentes autores e momentos da historia en que se compuxo a Biblia. 

 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
 

1 Recoñecer en relatos evanxélicos o cambio que xera o encontro con Xesús. 
2 Coñecer e interpretar o significado dos milagres de Xesús como acción de Deus. 
3 Comprender que Deus rescata a Xesús da morte. 

 
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
 

1 Coñecer e respectar a composición da Igrexa. 
2. Identificar o vínculo que existe entre a Última Cea e a paixón, morte e resurrección de 

Cristo. 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

1.1. Localiza, a través de diversas fontes, biografías que mostran o desexo humano do ben. 
Comparte cos seus compañeiros os trazos máis significativos. 

2.1 Xustifica criticamente as consecuencias que se derivan de facer o ben. 
2.2 Propón situacións na historia que manifestan o beneficio de facer o ben. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

1.1 Define o termo bíblico de Alianza. 
1.2 Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza de Deus co seu pobo. 
2.1 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. 
2.2 Describe coas súas palabras experiencias da súa vida relacionadas cos mandamentos. 
3.1 Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo e Novo Testamento. 
4.1 Confecciona materiais para situar cronoloxicamente os principais libros da Biblia. 

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
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1.1 Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos 
personaxes que aparecen nos evanxeos. 

2.1 Selecciona, xustifica a elección e explica por escrito o significado dalgúns milagres. 
2.2 Dramatiza con respecto algúns milagres narrados nos evanxeos. 
3.1 Sinala afirmacións das testemuñas recollidas nos primeiros capítulos dos Feitos dos 

Apóstolos onde se recoñece que a resurrección é acción de Deus. 
3.2 Reconstrúe utilizando as TIC os encontros co Resucitado que describen os relatos 

evanxélicos. 
3.3 Busca e explica signos e xestos da comunidade cristiá onde se manifesta a presenza de 

Xesús. 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 

1.1 Identifica e describe os trazos e funcións dos diferentes membros da comunidade 
eclesial. 

2.1 Explica e valora o significado das palabras de Xesús na Última Cea. 
2.2. Asocia a celebración da Eucaristía coas palabras e os xestos de Xesús na Última Cea. 

 

 
 

EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
 

 

Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos portfolios de 
aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos planificando a realización 
e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución do estándar e detalle a súa evolución 
ao longo do curso.  

 

O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe consistente 
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; pode pautarse a recollida 
de evidencias ou deixar a ao alumno que seleccione cales quere mostrar. Cada evidencia leva 
unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades encontradas e os obxectivos de 
mellora persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou formato dixital. 

 

No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  

 

As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser: 
•  Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na unidade. 
•  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 
•  Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 
•  Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 
•  Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula.   

 

 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 
En cada avaliación 
 
 

FERRAMENTAS  PORCENTAXE  
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DE AVALIACIÓN NA CUALIFICACIÓN 

  
Ferramentas de avaliación do traballo competencial  

Probas de avaliación escritas  

Evidencias dos estándares de aprendizaxe  

  

  

  

Cualificación total  

 
 
Ao final do curso: 
 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación  

2.ª avaliación  

3.ª avaliación  

  

Portfolio de aprendizaxe  

Cualificación total  

 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
•  O libro do alumno para a área de Relixión e Moral Católica de 5.º EP en diferentes soportes. 
•  O libro de oracións Rezo con Xesús de 5.º de EP. 
•  A proposta didáctica para Relixión e Moral Católica de 5.º EP.  
•  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, ampliación e 

avaliación. 
•  O CD audio de cancións. 
•  Os murais. 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 
Número de alumnos: 
 
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade…): 
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Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares?  
 
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, 
xestión de aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas..) 
 
Que fortalezas identificas no grupo en canto a aspectos competenciais?  
 
 
Necesidades individuais 
 
Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no 
seu proceso de aprendizaxe? (Ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con altas 
capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica 
por estar en risco, pola súa historia familiar...). 
 
Que medidas organizativas vas adoptar? (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión 
de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 
 
Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar? 
 
Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles? 
 
Cada canto e como vas avaliar os seus progresos? 
 
 
 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 
proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do 
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  
 
De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 
conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no seguinte. 
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ASPECTOS PARA 
AVALIAR 

PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos na 
unidade    

Descritores  
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  
dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 1 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Axúdasme a facer o ben 

Descrición da unidade 

 
A unidade móstranos como a persoa foi creada para facer o ben e atopa a verdadeira 

felicidade cando desenvolve comportamentos morais. A Biblia ensínanos que grazas á 

intelixencia, a conciencia e a vontade, e en especial grazas á liberdade, podemos aceptar a 

Deus. Nese sentido, vemos a importancia que ten o valor da liberdade unido á nosa 

responsabilidade persoal. 

 

 

Temporalización: 
 

Setembro     Outubro                         

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1 Recoñecer que o ser humano foi creado por Deus con desexo de ben e é verdadeiramente 
feliz cando realiza bos comportamentos. 

  2. Coñecer as propostas da Biblia para facer o ben e vencer o mal. 

  3. Comprender as principais ensinanzas do relato bíblico «Xacob e a escaleira de Deus». 

  4. Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da liberdade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

-  O ser humano foi 
creado con desexo 
de ben. O ser 
humano sente alegría 
cando realiza ou 
recibe o ben.  

 

 

  1.  Recoñecer e 
estimar que Deus 
creou a persoa con 
desexo de ben. 

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 1) 

  2.  Esforzarse por 
identificar que a 
adhesión ao ben 
xera felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 2) 

 

 

  1.1.  Localiza, a través de 
diversas fontes, biografías 
que mostran o desexo 
humano do ben. 
Comparte cos seus 
compañeiros e 
compañeiras os trazos 
máis significativos. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

  2.1.  Xustifica criticamente as 
consecuencias que se 
derivan de facer o ben. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

  2.2.  Propón situacións na 
historia que manifestan o 
beneficio de facer o ben. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)  

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSC 

-  O relato bíblico 
«Xacob e a escaleira 
de Deus». 

  3.  Ler e comprender a 
historia bíblica 
«Xacob e a 
escaleira de Deus». 

  3.1.  Explica a ensinanza do 
relato bíblico «Samuel 
atopa a Deus». 

  3.2.  Describe a biografía de 
alguén que dedicou a súa 
vida a facer o ben. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  A Biblia e a arte: O 
sono de Xacob. 

  4.  Analizar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

  4.1.  Relaciona os elementos 
dun cadro co seu 
significado simbólico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da liberdade.   5.  Recoñecer o valor 
da liberdade. 

  5.1.  Expresa o auténtico 
sentido cristián da 
liberdade.  

CCL, 

CAA, 

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Localiza, a través de diversas fontes, 

biografías que mostran o desexo humano do 
ben. Comparte cos seus compañeiros e 
compañeiras os trazos máis significativos. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaxe 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Xustifica criticamente as consecuencias que 
se derivan de facer o ben. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.2.  Propón situacións na historia que manifestan 
o beneficio de facer o ben. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  3.1.  Explica o ensino do relato bíblico «Samuel 
atopa a Deus». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.2.  Describe a biografía de alguén que dedicou a 
súa vida a facer o ben. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  4.1.  Relaciona os elementos dun cadro co seu 
significado simbólico. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  5.1.  Expresa o auténtico sentido cristián da 
liberdade. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 

•  Actividades da dobre páxina de 
apertura do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

•  Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.  

•  Desenvolve o seu traballo 
de forma eficiente 
empregando recursos 
variados. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

•  Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da 
liberdade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

•  Selecciona con criterio 
propio para o bo termo das 
cuestións formuladas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Apreciar a beleza nas 
expresións artísticas e no 
cotián. 

•  Valora as obras de arte 
presentes na unidade. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Recoñecer que a persoa foi 
creada por Deus para facer o 
ben. 

•  Experimenta alegría cando 
obra e recibe o ben. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Alberte aprende a facer o ben 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A persoa foi creada para facer o ben 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xacob e a escaleira de Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O soño de Xacob 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A liberdade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  Como vou minimizar as dificultades? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 
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•  Q                     x    m   x                                            ? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m   o alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 1 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Axúdasme a facer o ben 

Descrición da unidade 

 
A unidade móstranos como a persoa foi creada para facer o ben e atopa a verdadeira 

felicidade cando desenvolve comportamentos morais. A Biblia ensínanos que grazas á 

intelixencia, a conciencia e a vontade, e en especial grazas á liberdade, podemos aceptar a 

Deus. Nese sentido, vemos a importancia que ten o valor da liberdade unido á nosa 

responsabilidade persoal. 

 

 

Temporalización: 
 

Setembro     Outubro                         

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1 Recoñecer que o ser humano foi creado por Deus con desexo de ben e é verdadeiramente 
feliz cando realiza bos comportamentos. 

  2. Coñecer as propostas da Biblia para facer o ben e vencer o mal. 

  3. Comprender as principais ensinanzas do relato bíblico «Xacob e a escaleira de Deus». 

  4. Descubrir e identificar o verdadeiro significado do valor da liberdade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

-  O ser humano foi 
creado con desexo 
de ben. O ser 
humano sente alegría 
cando realiza ou 
recibe o ben.  

 

 

  1.  Recoñecer e 
estimar que Deus 
creou a persoa con 
desexo de ben. 

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 1) 

  2.  Esforzarse por 
identificar que a 
adhesión ao ben 
xera felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 2) 

 

 

  1.1.  Localiza, a través de 
diversas fontes, biografías 
que mostran o desexo 
humano do ben. 
Comparte cos seus 
compañeiros e 
compañeiras os trazos 
máis significativos. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

  2.1.  Xustifica criticamente as 
consecuencias que se 
derivan de facer o ben. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

  2.2.  Propón situacións na 
historia que manifestan o 
beneficio de facer o ben. 

(Bloque 1. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.)  

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSC 

-  O relato bíblico 
«Xacob e a escaleira 
de Deus». 

  3.  Ler e comprender a 
historia bíblica 
«Xacob e a 
escaleira de Deus». 

  3.1.  Explica a ensinanza do 
relato bíblico «Samuel 
atopa a Deus». 

  3.2.  Describe a biografía de 
alguén que dedicou a súa 
vida a facer o ben. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  A Biblia e a arte: O 
sono de Xacob. 

  4.  Analizar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

  4.1.  Relaciona os elementos 
dun cadro co seu 
significado simbólico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da liberdade.   5.  Recoñecer o valor 
da liberdade. 

  5.1.  Expresa o auténtico 
sentido cristián da 
liberdade.  

CCL, 

CAA, 

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Localiza, a través de diversas fontes, 

biografías que mostran o desexo humano do 
ben. Comparte cos seus compañeiros e 
compañeiras os trazos máis significativos. 
(BLOQUE 1. Estándar de aprendizaxe 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Xustifica criticamente as consecuencias que 
se derivan de facer o ben. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.2.  Propón situacións na historia que manifestan 
o beneficio de facer o ben. (BLOQUE 1. 
Estándar de aprendizaxe 2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  3.1.  Explica o ensino do relato bíblico «Samuel 
atopa a Deus». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.2.  Describe a biografía de alguén que dedicou a 
súa vida a facer o ben. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  4.1.  Relaciona os elementos dun cadro co seu 
significado simbólico. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  5.1.  Expresa o auténtico sentido cristián da 
liberdade. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 

•  Actividades da dobre páxina de 
apertura do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

•  Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.  

•  Desenvolve o seu traballo 
de forma eficiente 
empregando recursos 
variados. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

•  Interioriza o verdadeiro 
sentido do valor da 
liberdade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

•  Selecciona con criterio 
propio para o bo termo das 
cuestións formuladas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo e 
remata os seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Apreciar a beleza nas 
expresións artísticas e no 
cotián. 

•  Valora as obras de arte 
presentes na unidade. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Recoñecer que a persoa foi 
creada por Deus para facer o 
ben. 

•  Experimenta alegría cando 
obra e recibe o ben. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Alberte aprende a facer o ben 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A persoa foi creada para facer o ben 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xacob e a escaleira de Deus 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O soño de Xacob 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A liberdade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A      ades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q   necesidades individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 
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•  Q                     x    m   x                                            ? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x        dade? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 3 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 
As túas normas fanme feliz 

Descrición da unidade 

 
A unidade continúa presentando como Deus intervén na historia da humanidade. Será Moisés 

o intermediario entre Deus e o pobo de Israel, que se comprometerá a mostrar fidelidade a 

Deus mediante o cumprimento dunhas normas, un Decálogo, que os preparará para ser un 

pobo santo. Do mesmo xeito, nós estamos chamados a practicar eses mandamentos de amor 

a Deus e aos demais, interiorizando o valor da responsabilidade. 

 

Temporalización: 

 

Novembro         Decembro                                  

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Entender os Dez Mandamentos como normas que Deus establece co pobo de Israel para 
que sexa un pobo santo, que ama e serve a Deus e os demais. 

  2. Coñecer o contido dos Dez Mandamentos e a súa finalidade, como normas para 
relacionarse con Deus e para relacionarse cos demais. 

  3. Comprender a ensinanza do relato bíblico «Moisés e o pobo de Israel». 

  4. Tomar conciencia da importancia que ten practicar o valor da responsabilidade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia 

-  Deus desexa un pobo 
santo: os Dez 
Mandamentos. 

 

 

  1.  Comprender e 
respectar as 
características do 
pobo que Deus quere 
contidas no 
Decálogo. 

(Bloque 2. Criterio de 
avaliación 2) 

 

 

  1.1.  Clasifica e é consciente do 
contido do Decálogo. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 2. 
1.) 

  1.2.  Describe coas súas palabras 
experiencias da súa vida 
relacionadas cos 
mandamentos. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 2. 
2.) 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «Moisés 
e o pobo de Israel». 

 

  2.  Comprender o relato 
bíblico «Moisés e o 
pobo de Israel». 

  2.1.  Resume as normas que Deus 
lle deu a Moisés para que o 
pobo de Israel aprendese a 
ser fiel a Deus. 

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato 
bíblico da unidade. 

CCL, 

CAA 

-  A Biblia e a arte: Moisés 
e os Dez Mandamentos. 

  3.  Interpretar un cadro 
sobre Moisés 
presentando o 
Decálogo. 

  3.1.  Realiza unha descrición dos 
elementos presentes nunha 
obra de arte.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor da 
responsabilidade. 

  4.  Valora un decálogo 
de normas sobre a 
responsabilidade. 

  4.1.  Selecciona as normas que 
considera máis importantes 
para ser responsable. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Clasifica e é consciente do contido do 

Decálogo. (BLOQUE 2. Estándar de 
avaliación 2. 1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  1.2.  Describe coas súas palabras experiencias da 
súa vida relacionadas cos mandamentos. 
(BLOQUE 2. Estándar de avaliación 2. 2.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Resume as normas que Deus lle deu a 
Moisés para que o pobo de Israel aprendese 
a ser fiel a Deus. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato bíblico da 
unidade. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.1.  Realiza unha descrición dos elementos 
presentes nunha obra de arte. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  4.1.  Selecciona as normas que considera máis 
importantes para ser responsable. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende e goza da 
historia e do relato bíblico 
da unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

•  Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

•  Participa de forma 
cooperativa traballando en 
grupos de catro 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa.  

•  Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de tarefas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

•  Emprega recursos 
apropiados para o 
desenvolvemento de 
actividades plásticas. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido Descubrir que Deus intervén •  Coñece e aprecia a historia 
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transcendente na historia do ser humano. do pobo de Israel como 
pobo elixido por Deus, con 
quen establece a Alianza 
por medio dos Dez 
Mandamentos. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A vida de San Filipe Neri 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: Deus e os Dez Mandamentos 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Moisés e o pobo de Israel 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Moisés e os Dez Mandamentos 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observación e descrición da obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A responsabilidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

Tarefa 7: Aprendo cooperando 

•  Avaliamos a nosa colaboración en grupo. 

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 8: Investigo en Internet 

•  Felicitamos o Nadal a través de Internet.  

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual 

•  Desenvolvemos a nosa espiritualidade con valores.  

•  Realizamos as actividades do A. 

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional 
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•  Descubrimos e diferenciamos sentimentos. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
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10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x          volvemento da unidade? 

 

•  Q                     x    m   x                                            ? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 

•  Q   é       m ll              esta unidade? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 
Descubro a Biblia 

Descrición da unidade 

 
A unidade pretende dar a coñecer a Biblia, que é para o cristián o seu libro sagrado, xa que 

Deus é o seu autor e nela podemos escoitar a súa Palabra. Para comprender a Biblia cómpre 

coñecer a súa estrutura e composición. Os seus textos sagrados están cheos de mensaxes e 

consellos que nos axudan a medrar como persoas amando a Deus e os demais. Desde os 

libros sapienciais aprendemos a importancia que teñen os bos consellos. 

 

Temporalización: 
 

Xaneiro                                    

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Concibir a Biblia como o libro sagrado dos cristiáns, escrito baixo a inspiración de Deus.  

  2. Coñecer a estrutura e a composición da Biblia. 

  3. Ler con atención e comprender o relato bíblico «A parábola do trigo e o xoio». 

  4. Tomar conciencia da importancia que ten o valor de aconsellar.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. 
A revelación: Deus 
intervén na historia 

-  A Biblia: estrutura e 
composición. 

 

 

  1.  Distinguir e 
memorizar os 
distintos tipos de 
libros do Antigo e o 
Novo Testamento. 

(Bloque 2. Criterio de 
avaliación 3)  

  2.  Explicar os diferentes 
autores e momentos 
da historia en que se 
compuxo a Biblia. 

(Bloque 2. Criterio de 
avaliación 4)  

 

 

  1.1.  Nomea e clasifica os grupos 
de libros no Antigo e o Novo 
Testamento. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 3. 
1.) 

  2.1.  Confecciona materiais para 
situar cronoloxicamente os 
principais libros da Biblia. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 4. 
1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «A 
parábola do trigo e o 
xoio». 

  3.  Expresar o significado 
de «A parábola do 
trigo e o xoio». 

  3.1.  Relaciona cada elemento da 
parábola do relato bíblico co 
seu significado. 

  3.2.  Aplica a ensinanza do relato a 
un exemplo da vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  A Biblia e a arte: 
Xesucristo sementador 

  4.  Poñer título a un 
cadro en función do 
seu contido. 

  4.1.  Dialoga sobre os bos e os 
malos comportamentos a 
partir da observación dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor de aconsellar.   5.  Descubrir en que 
consiste o valor de 
aconsellar. 

  5.1.  Extrae datos sobre o valor do 
consello partindo dos libros 
sapienciais. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Nomea e clasifica os grupos de libros no 

Antigo e o Novo Testamento. (BLOQUE 2. 
Estándar de avaliación 3.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Confecciona materiais para situar 
cronoloxicamente os principais libros da 
Biblia. (BLOQUE 2. Estándar de avaliación 
4.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  3.1.  Relaciona cada elemento da parábola do 
relato bíblico co seu significado. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.2.  Aplica a ensinanza do relato a un exemplo da 
vida diaria. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  4.1.  Dialoga sobre os bos e os malos 
comportamentos a partir da observación dun 
cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  5.1.  Extrae datos sobre o valor do consello 
partindo dos libros sapienciais. 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico da 
unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, as 
normas ortográficas e as 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

•  Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

•  Goza coa consecución dos 
seus traballos.   

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

•  Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos. 

•  Contempla obras de arte 
manifestando os seus 
sentimentos. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora o feito 
relixioso na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Descubrir que Deus intervén 
na historia do ser humano. 

•  Recoñece a Biblia como a 
Palabra de Deus. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Os ollos máxicos 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A Biblia 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: A parábola do trigo e o xoio 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesucristo sementador 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: aconsellar 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 

 

•  Q                     x    m   x             nder as necesidades individuais? 

 

 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 
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•  Q     mb   í            l  m                     x m  curso? Por que? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Alégrame atoparme contigo 

Descrición da unidade 
 

A unidade mostra que o encontro con Xesús cambia a nosa vida e fainos verdadeiramente 

felices. Iso lévanos a dar testemuño con palabras e obras da nosa fe, vivindo coherentemente 

aquilo que afirmamos. O cristián debe ser auténtico coa súa fe en Xesús. 

 

 

Temporalización: 
 

Febreiro                                     

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Descubrir que o encontro con Xesús produce un novo modo de ser baseado no amor. 

  2. Tomar conciencia de que os cristiáns debemos dar testemuño de Xesús con boas palabras 
e bos comportamentos. 

  3. Comprender o relato bíblico «Xesús e a samaritana». 

  4. Descubrir e poñer en práctica o valor da autenticidade. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da Salvación 

-  O encontro con 
Xesús desvela á 
persoa a súa 
verdadeira 
identidade. 

 

 

 

  1.  Recoñecer en 
relatos evanxélicos 
o cambio que xera o 
encontro con 
Xesús. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 1) 

 

 

 

  1.1.  Interpreta e aprecia o 
cambio que orixinou o 
encontro con Xesús 
nalgúns dos personaxes 
que aparecen nos 
evanxeos. 

(Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 1.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

-  O relato bíblico 
«Xesús e a 
samaritana». 

  2.  Ler e comprender a 
historia bíblica 
«Xesús e a 
samaritana». 

 

  2.1.  Escribe un resumo do 
relato «Xesús e a 
samaritana». 

  2.2.  Explica a ensinanza do 
relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: 
Xesús e a 
samaritana. 

  3.  Analizar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

  3.1.  Considera e expresa 
oralmente o contido dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da 
autenticidade. 

  4.  Recoñecer o valor 
da autenticidade. 

  4.1.  Narra un testemuño 
exemplar cristián de 
autenticidade e 
compromiso para 
practicar e propagar a fe. 

  4.2.  Inventa un final para unha 
historia no que estea 
presente o valor da 
autenticidade. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o 

encontro con Xesús nalgúns dos personaxes 
que aparecen nos evanxeos. (BLOQUE 3. 
Estándar de aprendizaxe 1.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Escribe un resumo do relato «Xesús e a 
samaritana». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  2.2.  Explica a ensinanza do relato bíblico. •  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.1.  Considera e expresa oralmente o contido dun 
cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  4.1.  Narra un testemuño exemplar cristián de 
autenticidade e compromiso para practicar e 
propagar a fe.   

  4.2.  Inventa un final para unha historia no que 
estea presente o valor da autenticidade. 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende a historia e o 
relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

•  Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e contidos traballados 
en clase. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente Internet 
para a elaboración de 
actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

•  Realiza os exercicios de forma 
entusiasta mostrando o seu 
grao de consecución na 
aprendizaxe. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

•  Pon en práctica no grupo 
clase o valor da autenticidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas. 

•  Selecciona con criterio propio 
para o bo termo das cuestións 
formuladas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo e remata 
os seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

•  Realiza actividades plásticas 
relacionadas cos contidos. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural relixioso a 
nivel mundial. 

•  Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia 

humanizadora e ético-

moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación. 

•  Recoñece a importancia de 
dar testemuño de Xesús con 
boas palabras e bos 
comportamentos. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Ángel Herrera Oria, difusor da fe 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: O encontro con Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a samaritana 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e a samaritana 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A autenticidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando proxectos como propón a PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
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cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l emento da 
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 

 

•  Q                     x    m   x                                            ? 
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11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q   porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos de aprendizaxe da unidade? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 6 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 
Os teus milagres achéganme a ti 

Descrición da unidade 

 
A unidade pretende mostrar que os milagres son signos do reino de Deus, un reino no que as 

persoas atopan a felicidade e a salvación completa. A tarefa de estender o reino de Deus na 

actualidade é da Igrexa. Os cristiáns estamos chamados a converternos en milagre para os 

que sofren, a partir de experimentar en nós o valor da compaixón. 

 

Temporalización: 
 

Febreiro    Marzo                               

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Comprender que os milagres de Xesús confirman a súa mensaxe sobre o reino de Deus e 
ensinan a presenza do reino de Deus na terra e na vida das persoas. 

  2. Coñecer o significado dos milagres de Xesús. 

  3. Analizar as ensinanzas do relato bíblico «Xesús e a filla de Xairo». 

  4. Descubrir e interiorizar o valor da compaixón. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. 
Xesucristo, 
cumprimento da 
Historia da Salvación 

-  Os signos do reino: 
os milagres. 

 

 

 

  1.  Coñecer e 
interpretar o 
significado dos 
milagres de Xesús 
como acción de 
Deus. (Bloque 3. 
Criterio de 
avaliación 2) 

 

 

 

  1.1.  Explica por escrito o significado 
dalgúns milagres. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

  1.2.  Dramatiza algúns milagres 
narrados nos evanxeos. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 
2.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

-  O relato bíblico 
«Xesús e a filla de 
Xairo». 

  2.  Ler e comprender o 
relato: «Xesús e a 
filla de Xairo». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza 
que transmite o relato «Xesús e 
a filla de Xairo». 

  2.2.  Prepara de forma cooperativa 
unha posta escenográfica sobre 
o relato. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

-  A Biblia e a arte: 
Xesús e a filla de 
Xairo. 

  3.  Coñecer    3.1.  Identifica nunha obra os 
personaxes que interveñen. 

  3.2.  Expresa a súa impresión e 
gustos persoais sobre o cadro.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da 
compaixón. 

  4.  Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da compaixón 

  4.1.  Escribe unha carta, expresando 
compaixón, a alguén que sofre.  

CCL, 

CAA, 

CSC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Explica por escrito o significado dalgúns 

milagres. (Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  1.2.  Dramatiza algúns milagres narrados nos 
evanxeos. (Bloque 3. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

•  Actividade 5 do apartado «A 
Biblia» do A. 

  2.1.  Resume o contido e o ensino que transmite o 
relato «Xesús e a filla de Xairo». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  2.2.  Prepara de forma cooperativa unha posta 
escenográfica sobre o relato. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.1.  Identifica nunha obra os personaxes que 
interveñen. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  3.2.  Expresa a súa impresión e gustos persoais 
sobre o cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  4.1.  Escribe unha carta expresando compaixón a 
alguén que sofre. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico da 
unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

•  Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

•  Integra os valores da 
unidade na súa escala 
persoal de valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

•  Participa de forma 
cooperativa na elaboración 
de diversas propostas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo e 
preocúpase en facer ben 
os seus labores. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

•  Participa, seguindo unhas 
pautas, na preparación e 
no desenvolvemento dunha 
dramatización. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, cultural, 
estética, teolóxica e 
vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido Recoñecer a Xesucristo •  Expresa o significado dos 
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transcendente como cumprimento da 
Historia de Salvación. 

milagres de Xesús. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: Marcelino, pan e viño 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A mensaxe e os milagres de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: Xesús e a filla de Xairo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: Xesús e a filla de Xairo 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A compaixón 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Busco datos de Xesús na Biblia. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

Tarefa 8: Investigo en Internet: Xogo e aprendo Relixión coas TIC. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Desenvolvo a miña espiritualidade con Xesús. 
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•  Realizamos as actividades do A. 

 

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Vivo o sentimento de estar con Xesús. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
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10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 

 

•  Q                     x    m   xarei para atender as necesidades individuais? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 

•  Q     mb   í            l  m             de o próximo curso? Por que? 
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  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos 

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe avaliables 

  4.  Selección de evidencias para o portfolio 

  5.  Competencias: descritores e desempeños 

  6.  Tarefas 

  7.  Estratexias metodolóxicas 

  8.  Recursos 

  9.  Ferramentas de avaliación 

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade 

11.  Autoavaliación do profesorado 

 

Unidade 7 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 
Espero vivir con Deus no ceo 

Descrición da unidade 

 
A presente unidade mostra a fe cristiá na resurrección de Xesucristo e ensínanos que o 

encontro persoal con Cristo resucitado nos leva a recoñecelo como Fillo de Deus. A partir dos 

testemuños daquela experiencia pascual, os cristiáns de hoxe, por medio da virtude da 

esperanza, sentímonos chamados a ser testemuñas da resurrección e a confiar na vida eterna. 

 

Temporalización: 
 

Abril                                

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar a morte e a resurrección de Xesucristo como cumprimento do plan salvífico de 
Deus. 

  2. Comprender a importancia dos testemuños sobre a resurrección de Xesucristo. 

  3. Descubrir o relato bíblico «Os encontros con Cristo resucitado». 

  4. Coñecer e valorar a virtude teologal da esperanza. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da Historia 
da Salvación 

-  A resurrección: 
cumprimento do plan 
salvífico de Deus. 

 

 

  1.  Comprender que 
Deus rescata a Xesús 
da morte. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 3) 

 

 

  1.1.  Sinala afirmacións das 
testemuñas recollidas nos 
primeiros capítulos dos Feitos 
dos Apóstolos, onde se 
recoñece que a resurrección é 
acción de Deus. 

(Bloque 3. Estándar de avaliación 
3.1.) 

  1.2.  Reconstrúe, utilizando as TIC, 
os encontros co Resucitado 
que describen os relatos 
evanxélicos. 

(Bloque 3. Estándar de avaliación 
3.2.) 

  1.3.  Busca e explica signos e 
xestos da comunidade cristiá 
onde se manifesta a presenza 
de Xesús hoxe. 

(Bloque 3. Estándar de avaliación 
3.3.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «As 
aparicións de Cristo 
resucitado». 

  2.  Comprender o relato 
bíblico «As aparicións 
de Cristo resucitado». 

  2.1.  Describe os acontecementos 
e a ensinanza do relato 
bíblico. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato 
bíblico á vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  A Biblia e a arte: A 
resurrección de Xesús. 

  3.  Describir un cadro 
sobre a resurrección 
de Xesús. 

  3.1.  Observa e dialoga sobre os 
elementos e a temática dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da esperanza.   4.  Explicar que é e para 
que serve ter 
esperanza. 

  4.1.  Realiza unha colaxe sobre a 
esperanza. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 
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SIEP, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Sinala afirmacións das testemuñas recollidas 

nos primeiros capítulos dos Feitos dos 
Apóstolos, onde se recoñece que a 
resurrección é acción de Deus. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 3.1.) 

 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  1.2.  Reconstrúe, utilizando as TIC, os encontros 
co Resucitado que describen os relatos 
evanxélicos. (BLOQUE 3. Estándar de 
avaliación 3.2.) 

 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  1.3.  Busca e explica signos e xestos da 
comunidade cristiá onde se manifesta a 
presenza de Xesús hoxe. (BLOQUE 3. 
Estándar de avaliación 3.3.) 

 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Describe os acontecementos e a ensinanza 
do relato bíblico. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato bíblico á vida 
diaria. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.1.  Observa e dialoga sobre os elementos e a 
temática dun cadro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  4.1.  Realiza unha colaxe sobre a esperanza. •  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico da 
unidade. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

•  Participa en diálogos 
seguindo as pautas 
establecidas. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

•  Desenvolve as tarefas con 
ánimo nun clima de 
participación. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

•  Participa de forma 
cooperativa traballando en 
grupo. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa.  

•  Participa de forma 
cooperativa na 
consecución de tarefas. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo nas 
súas tarefas e remata os 
seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

•  Confecciona unha colaxe 
sobre a esperanza. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, cultural, 
estética, teolóxica e 
vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 



- 364 - 

Competencia de sentido 

transcendente 

Recoñecer a Xesucristo 
como cumprimento da 
Historia de Salvación. 

•  Entende a resurrección de 
Cristo como cumprimento 
do plan salvífico de Deus. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A tenrura de Deus 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A resurrección e a vida eterna 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: As aparicións de Cristo resucitado 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: A resurrección de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: A esperanza 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 
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•  Exposición do profesorado. 

 
 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
 

 
10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z           ultades? 

 

•  Q                                x            l  m               ? 

 

•  Q                     x    m   x                                            ? 

 

 
11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx            prendizaxe da unidade? 

 

•  Q   é       m ll                          ? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 
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1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 
Son membro da Igrexa 

Descrición da unidade 

 
A presente unidade introdúcenos na composición da Igrexa, nos seus ministerios e servizos. 

Partindo do coñecemento da vida de San Pedro, aprendemos a importancia que ten a fe en 

Xesucristo e ser as súas testemuñas para formar parte da Igrexa e colaborar na súa misión 

salvadora. Unha calidade necesaria de pertenza ao novo Pobo de Deus é a da sociabilidade. 

 

Temporalización: 
 

Abril                                      Maio                                

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Recoñecer e respectar a composición da Igrexa católica, os seus ministerios e servizos. 

  2  Descubrir a Igrexa como o novo Pobo de Deus. 

  3. Ler con atención o relato bíblico «San Pedro, o primeiro Papa.» 

  4. Mostrar interese por practicar o valor da sociabilidade.  
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

-  A Igrexa: ministerios e 
servizos. 

 

 

  1.  Coñecer e respectar a 
composición da 
Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio de 
avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Identifica e describe os trazos 
e as funcións dos diferentes 
membros da comunidade 
eclesial. 

(Bloque 4. Estándar de  
avaliación 1. 1.) 

CCL, 

CAA 

 

-  O relato bíblico «San 
Pedro, o primeiro 
Papa.» 

 

  2.  Descubrir o contido e 
a ensinanza do relato 
bíblico «San Pedro, o 
primeiro Papa.» 

  2.1.  Ordena os acontecementos 
do relato «San Pedro, o 
primeiro Papa.» 

  2.2.  Describe a ensinanza do 
relato. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: o 
escudo do Vaticano. 

  3.  Interpretar o escudo 
do Vaticano. 

  3.1.  Identifica cada elemento do 
escudo do Vaticano coa súa 
simboloxía. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor da sociabilidade.   4.  Descubrir en que 
consiste o valor da 
sociabilidade. 

  4.1.  Escribe comportamentos 
sociables e responsables que 
fagan posible unha sociedade 
xusta, solidaria e dialogante.  

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 



- 370 - 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Identifica e describe os trazos e as funcións 

dos diferentes membros da comunidade 
eclesial. (BLOQUE 4. Estándar de avaliación 
1. 1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  2.1.  Ordena os acontecementos do relato «San 
Pedro, o primeiro Papa.» 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  2.2.  Describe a ensinanza do relato. •  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.1.  Identifica cada elemento do escudo do 
Vaticano coa súa simboloxía. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  4.1.  Escribe comportamentos sociables e 
responsables que fagan posible unha 
sociedade xusta, solidaria e dialogante. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e 
dialoga sobre os contidos 
da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende e goza da 
historia e o relato bíblico da 
unidade. 

Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, as 
normas ortográficas e as 
gramaticais para elaborar 
textos escritos.  

•  Desenvolve as actividades 
utilizando as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
apropiadas ao nivel. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente 
Internet para a elaboración 
de actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

•  Goza coa consecución dos 
seus traballos e 
aprendizaxes.   

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

•  Interioriza os valores 
presentes na unidade. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

•  Participa de forma 
cooperativa nas propostas 
da unidade. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

•  Realiza un debuxo do 
escudo do Vaticano. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso a 
nivel mundial. 

•  Comprende e valora as 
obras de arte na súa 
expresión artística, cultural, 
estética, teolóxica e 
vivencial. 

Competencia humanizadora 

e ético-moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de 
valores xenuinamente 
cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

•  Descobre a presenza do 
Espírito Santo na Igrexa. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: O Papa San Xoán Paulo II 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A Igrexa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: San Pedro, o primeiro Papa 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: o escudo do Vaticano 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: a sociabilidade 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 
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8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  A              l b  ñ  de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 
 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 
 

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 
•  C m      m   m z            l     ? 

 
•  Q                                x            l  m               ? 

 
•  Q                     x    m   x                                            ? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 
•  Q   é       m ll                          ? 

 
•  Q     mbiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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Unidade 9 



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 

 
Lembrámoste na Eucaristía 

Descrición da unidade 

 
A unidade expresa que mediante o sacramento da Eucaristía, símbolo da presenza de Cristo 

na Igrexa, esta renova o sacrificio de Xesús na cruz. O cristián debe descubrir a importancia 

que ten a Misa como acción de grazas, polo que debe estar disposto a celebrar cada domingo 

a festa do Señor. 

 

Temporalización: 
 

Maio    Xuño                                

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Tomar conciencia de que a Eucaristía renova o sacrificio de Xesucristo de entregar a súa 

vida para a salvación de todas as persoas. 

  2. Relacionar o relato da Última Cea de Xesús co sacramento da Eucaristía. 

  3. Analizar as ensinanzas do relato bíblico «As primeiras comunidades cristiás». 

  4. Descubrir e interiorizar o valor cristián de celebrar. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

-  A Eucaristía, 
renovación do 
sacrificio de Xesús na 
cruz. 

 

 

 

  1.  Identificar o vínculo 
que existe entre a 
Última Cea e a 
paixón, morte e 
resurrección de 
Cristo. (Bloque 4. 
Criterio de 
avaliación 2) 

 

 

 

  1.1.  Explica e valora o significado das 
palabras de Xesús na Última 
Cea. (Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Asocia a celebración da 
Eucaristía coas palabras e cos 
xestos de Xesús na Última Cea. 
(Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «As 
primeiras 
comunidades 
cristiás». 

  2.  Ler e comprender o 
relato: «As 
primeiras 
comunidades 
cristiás». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza 
que transmite o relato «As 
primeiras comunidades cristiás». 

  2.2.  Investiga en Internet e obtén 
datos sobre a historia de San 
Pedro. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: O 
milagre dos pans e 
os peixes. 

  3.  Contemplar e 
interpretar unha 
pintura sobre o 
milagre dos pans e 
os peixes. 

  3.1.  Identifica os personaxes que 
aparecen nunha obra artística. 

  3.2.  Interpreta o simbolismo do cadro 
O milagre dos pans e os peixes. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor de celebrar.   4.  Adquirir hábitos que 
afiancen o valor de 
celebrar. 

  4.1.  Describe modos cristiáns de 
celebrar o día de aniversario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares de aprendizaxe mostran o grao de consecución dos criterios de avaliación 
desde a propia descrición e concreción do criterio. Para facilitar o seguimento do 
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa 
evolución en cada un deles. 

No anexo de avaliación proponse un portfolio de evidencias para os estándares de 
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os 
docentes poderán substituílas por outras que consideren máis relevantes para o 
desenvolvemento do seu grupo. 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)  

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
Selección de evidencias para o 
portfolio 

  
  1.1.  Explica e valora o significado das palabras de 

Xesús na Última Cea. (Bloque 4. Estándar de 
aprendizaxe 2.1.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
inicio do A. 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade». 

  1.2.  Asocia a celebración da Eucaristía coas 
palabras e Cos xestos de Xesús na Última 
Cea. (Bloque 4. Estándar de aprendizaxe 
2.2.) 

•  Actividades da dobre páxina de 
contidos do A. 

•  Actividades do apartado «Repaso 
a unidade».  

 2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «As primeiras comunidades 
cristiás». 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

 2.2.  Investiga en Internet e obtén datos sobre a 
historia de San Pedro. 

•  Actividades do apartado «A Biblia» 
do A. 

  3.1.  Identifica os personaxes que aparecen nunha 
obra artística. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  3.2.  Interpreta o simbolismo do cadro O milagre 
dos pans e os peixes. 

•  Actividades do apartado «A Biblia 
e a arte» do A. 

  4.1.  Describe modos cristiáns de celebrar o día de 
aniversario. 

•  Actividades do apartado «Valores 
humanos e cristiáns» do A. 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender o sentido dos 
textos escritos. 

•  Escoita, comprende e dialoga 
sobre os contidos da unidade. 

Plan lector: Gozar coa 
lectura. 

•  Comprende e goza da historia 
e o relato bíblico da unidade. 

Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e claro, calquera 
tipo de información.  

•  Expresa correctamente as 
ensinanzas presentes nos 
textos e os contidos 
traballados en clase. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.  

•  Usa adecuadamente Internet 
para a elaboración de 
actividades TIC. 

Aprender a aprender 

Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  Elabora unha selección de 
actividades sobre 
intelixencias múltiples. 

Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas... 

•  Logra experiencias de 
aprendizaxes conscientes e 
gratificantes.  

Competencias sociais 
 e cívicas 

Educación en valores: 
Aprender a comportarse 
desde o coñecemento de 
distintos valores. 

•  Integra os valores da unidade 
na súa escala persoal de 
valores. 

Sentido de iniciativa  
e espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo. 

•  Participa, seguindo unhas 
normas, en diálogos e 
exposicións sobre temas 
dados. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Mostra entusiasmo e remata 
os seus traballos. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

•  Realiza debuxos e traballos 
plásticos relacionados con 
contidos estudados. 

Cultural e histórica 

Mostrar respecto cara ás 
obras máis importantes do 
patrimonio cultural-relixioso 
no ámbito mundial. 

•  Comprende e valora as obras 
de arte na súa expresión 
artística, cultural, estética, 
teolóxica e vivencial. 

Competencia 

humanizadora e ético-

moral 

Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela. 

•  Mostra unha actitude 
motivadora para o 
desenvolvemento de valores 
xenuinamente cristiáns. 

Competencia de sentido 

transcendente 

Descubrir a permanencia de 
Xesucristo na Historia da 
Igrexa. 

•  Toma conciencia da presenza 
de Xesús na Eucaristía. 
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6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (A) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Libro dixital (LD) 

Tarefa 1: A festa do Corpus Christi 

•  Identificamos as ideas previas no A. 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos coas suxestións metodolóxicas da PD. 

Tarefa 2: A Eucaristía, renovación do sacrificio de Xesús 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Complementamos con actividades da PD. 

•  Complementamos con actividades interactivas do LD e coas fichas de reforzo e de 
ampliación dos RF. 

Tarefa 3: A Biblia: As primeiras comunidades cristiás 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades traballando a aprendizaxe cooperativa como propón a PD. 

•  Complementamos con actividades da PD e con actividades interactivas do LD. 

Tarefa 4: A Biblia e a arte: O milagre dos pans e os peixes 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Observamos e describimos a obra de arte. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 5: Valores humanos e cristiáns: celebrar 

•  Realizamos as actividades do A. 

•  Realizamos outras actividades propostas na PD. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

Tarefa 6: Repaso da unidade 

•  Realizamos as actividades da unidade do A. 

•  Complementamos coas actividades da PD. 

•  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado. 

 

Tarefa 7: Aprendo cooperando: Expreso e practico un valor en grupo. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

Tarefa 8: Investigo en Internet: Aprendo a investigar con Internet. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

Tarefa 9: A miña intelixencia espiritual: Desenvolvo a miña espiritualidade coa Biblia. 
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•  Realizamos as actividades do A. 

 

Tarefa 10: A miña intelixencia emocional: Aprecio os sentimentos de Xesús. 

•  Realizamos as actividades do A. 

 

 

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

•  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais. 

•  Traballo en grupo cooperativo: facer grupos de 3 ou 4 alumnos e alumnas e utilizar as 
estruturas da aprendizaxe cooperativa suxeridas na guía do profesorado para traballar os 
principios de definición de obxectivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a 
cara. 

•  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou grupal. 

•  Círculos de aprendizaxe. 

•  Exposición do profesorado. 

 

 

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área de 
Relixión: 

•  Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 
avaliación. 

•  Libro de oracións. 

•  Murais. 

Recursos dixitais 

•  Libro dixital: o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos estudados utilizando os 
recursos dixitais dispoñibles. 

•  CD que acompaña a proposta didáctica, cos recursos fotocopiables. 

•  CD de audio de cancións e relatos bíblicos. 

Actividades complementarias e extraescolares 

•  Actividades do libriño de oracións. 

•  Actividades da proposta didáctica. 

 

 

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

•  Proba de avaliación da unidade (nos recursos fotocopiables da unidade e no libro dixital). 

•  Rexistro de avaliación (no anexo de avaliación). 

•  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 
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10. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

•  Q         l                l            x     g                      l  m        
unidade? 

 

•  C m      m   m z            l     ? 

 

•  Q               individuais prevexo no desenvolvemento da unidade? 

 

•  Q                     x    m   x                                            ? 

 
 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

•  Q           x      l m      l   z       bx                  z x            ? 

 

•  Q e é o que mellor funcionou nesta unidade? 

 

•  Q     mb   í            l  m                     x m       ? P      ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


