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1- INTRODUCCIÓN. 
 
A Ensinanza da Relixión é un área curricular de elección voluntaria por parte dos país. 
Pretende contribuír a que os nenos/as se sitúen ante a tradición cultural e que saiban integrarse 
na sociedade desde una actitude crítica e colaboradora, que atope respostas de sentido as 
interrogantes básicas que lles van a ir xurdindo ao largo da súa etapa educativa. 
Esta ensinanza ten como finalidade contribuír a educación integral, posibilitando a consecución 
das capacidades.  
Na medida que logremos o desenrolo de estas capacidades de forma equilibrada, estamos tamén 
contribuíndo a que sexan persoas mais completas. 
En Educación Infantil, partimos sempre da experiencia do neno en referencia a tres grandes 
ámbitos: a identidade e a autonomía persoal, o descubrimento do medio físico e social e a 
comunicación e representación da realidade. Estes tres ámbitos de experiencia sempre son 
tratados en mutua relación e interdependencia. En esta idade a experiencia relixiosa crece a vez 
que se desenvolve a súa autonomía e identidade persoal en relación co medio. 
Polo tanto ensinanza relixiosa pretende acercar ao neno/a as principais claves da fe cristiá, 
axudándolle a descubrir o entorno e a que el mesmo desenrole as súas capacidades de expresión. 
A síntese do mensaxe cristián fundamenta e motiva os valores e actitudes básicos, favorece os 
hábitos de comportamento, contribuíndo ademais ao desenrolo de destrezas e habilidades que se 
exercitan nos tres ámbitos de experiencia enunciados. 

 
 
 
 

2- CONTEXTUALIZACIÓN. 
        

Este centro está situado no concello de Ferrol. Impártense ensinanzas de Educación Infantil 
(3, 4 e 5 anos) e de Educación Primaria. 

     Ten servicio de comedor e está instaurada a xornada única cun horario de 9 a 14 horas, 
levándose a cabo actividades extraescolares polas tardes de 4 a 6.  

    
     A lingua vehicular  na clase será o castelán. 
     No colexio hai unha aula especifica para relixión. Contamos con un ordenador. 
     O horario da materia é una sesión semanal de 50 minutos 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3- OBXECTIVOS 
 
1- Descubrir o propio corpo, como regalo de Deus, promovendo a confianza e o desenrolo 

das súas posibilidades persoais. CH, CL 
 
 

2- Recoñecer no entorno familiar e social manifestacións que expresan a vivencia da fe 
católica e identifican a comunidade relixiosa a que pertence. CH, CS 

 
 

3- Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristiáns que permitan ao neno 
desenrolar os valores e actitudes básicas de respecto, alegría e admiración. CH, CS 
 
 

4- Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, exercitando as 
primeiras habilidades motrices, para relacionarse cos demais e para acceder a oración, 
os cantos de alabanza e o sentido das festas relixiosas. CC, CL 
 

 
5- Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e a 

xenerosidade como medio de expresar o amor de Deus e a fraternidade. CH, CAA 
 

 
6- Descubrir que os cristiáns chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben que 

está con todos nos, que nos quere e perdoa sempre. CST, CH 
 

 
7- Coñecer que Xesús naceu en Belén, é amigo de todos e nos quere, morreu por nos e 

resucitou para estar connosco. CS,  
 

 
8- Valorar que María é a Nai de Xesús e tamén a nai de todos, que forman una gran 

familia. CSC, CH 
 

 
9- Respectar as persoas e cousas do se entorno, coidalas e preocuparse delas, como Xesús 

fixo e nos ensinou a facer. CSC, CAA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4- CONTIDOS 
 
1- A Creación como obra de Deus e regalo aos seus fillos. Deus pide respecto no coidado e 

uso da natureza e das cousas. Gratitude e admiración pola creación. 
 

2- O corpo humano é regalo de Deus que quere que o neno creza coa colaboración dos 
pais. 

 
3- A saúde como regalo de Deus. Os medios que Deus nos ofrece para conservar a saúde. 

Promover a acción de gracias. 
 
4- Os símbolos relixiosos. Observar o vocabulario, imaxes e edificios relixiosos cercanos. 
 
5- Deus fala. A Biblia, o libro santo dos cristiáns. Admiración e coidado do libro que contén 

a palabra de Deus. 
 
6- Deus é noso Pai, cóidanos e invítanos a servir aos demais. 
 
7- A alegría polo nacemento de Xesús. Relatos do nacemento, vida, norte e resurrección 

de Xesús. 
 
8- Algúns textos importantes que se refiren, sobre todo, a Xesús e a María. A oración 

como relación con Deus, Xesús e María. 
 
9- O amor de Deus Pai, Xesús, o fillo de Deus e amigo noso, María nai de Xesús e Nai nosa. 
 
10- Xesús coida de todos e quérenos a todos. 
 
11- Deus quere que nos amemos como Él nos ama. As actividades diarias como medio para 

construír a vida familiar e as relación cos demais, segundo o plan de Deus. 
 
12- A manifestación do amor cristián en xestos de compartir e de amizade. A familia, lugar 

de descubrimento e experiencia relixiosa e cristián. 
 
13- Somos os fillos de Deus e parte da súa familia, a Igrexa. Expresións de agradecemento e 

alegría por pertencer a una familia. 
 
14- O domingo como festa do Señor resucitado. Principais festas cristiáns. O canto como 

expresión relixiosa de alabanza, alegría e gratitude. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

5- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
1- Coñecer, valorar e respectar algúns signos do cristianismo nos lugares mais coñecidos, o 

seu sentido e a súa realidade. 
 

 
2- Coñecer algúns valores humanos que posúen no seu interior e que Xesús lles ensina. 

 
 

3- Saber compartir a alegría do amor que Deus nos ten. 
 
 

4- Valorar as ensinanzas que Xesús nos da para aprender a amar aos demais. 
 
 

5- Valorar que somos fillos de Deus e parte da súa familia, a Igrexa. Expresións de 
agradecemento e alegría por pertencer a una familia. 
 
 

6- Aprender a falar con Xesús e a súa nai María xunto cos amigos compañeiros. 
 
 

7- Coñecer e valorar os elementos mínimos dunha festa relixiosa e a súa posibilidade de 
participar en algunha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

6- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
1- Sabe observar os referentes relixiosos do seu entorno. 

 
2- Sabe o significado das palabras con sentido relixioso mais usuais no seu propio vocabulario. 

 
3- Aprende a respectar os signos e símbolos relixiosos do seu entorno. 

 
4- Está coñecendo o amor de Deus Pai que lle quere coas ensinanzas de Xesús. 

 
5- Alegrase de que Deus o creara. 

 
6- Progresa na súa admiración polo amor que Xesús nos ten. 

 
7- Sabe que os cristiáns confiamos en Xesús, pedímoslle e dámoslle gracias. 

 
8- Valora algúns pasaxes do evanxeo: a ovella perdida, as vodas de Caná, Xesús e os nenos. 

 
9- Sabe recoñecer a cruz, o cirio, a auga, .. 

 
10-  Sabe e alegrase con María, Nai de Xesús e Nai nosa. 

 
11- Sabe recoñecer a casa de Xesús e nosa, a igrexa. 

 
12- Gusta de ter amigos e compartir con eles como irmáns. 

 
13- Sabe que moitos nos atenden, nos queren, nos dan alimentos, vestido y limpeza. 

 
14- Asume algúns valores que Xesús nos ensina: compartir, perdoar e ser perdoados, axudar 

aos compañeiros. 
 

15- Aprecia os valores cristiáns que facilitan a convivencia. Respecta aos demais, os seus libros, 
os seus xogos. 
 

16- Progresa nas actitudes para amar e ser amado. 
 

17- Aprecia as oracións básicas. Noso Pai, Ave María e algunhas expresións relixiosas da nosa 
tradición cristiá. 
 

 
 
 
 
 



 
7- COMPETETENCIAS CLAVE 

 
Competencia comunicación lingüística. CCL 
 
Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. CMCT 
 
Competencia Dixital. CD 
 
Competencia de aprender a aprender. CAA 
 
Competencia social e cívica. CSC 
 
Competencia de iniciativa e espírito emprendedor. CSIEE 
 
Competencia conciencia e expresións culturais. CCEC 
 
 

1. CCL - Competencia en comunicación lingüística. Fai referencia a habilidade para utilizar a 
lingua, a capacidade para expresar ideas e relacionarse con outras persoas usando o linguaxe oral, 
escrito ou non verbal.  

2. CMCT - Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. A competencia 

matemática fai referencia a  capacidade de usar o razoamento matemático para aplicalo a  

resolución de problemas da vida; a competencia en ciencia fai referencia a saber usar os 

coñecementos e metodoloxía proporcionados pola ciencia para dar explicación da realidade; e a 

competencia tecnolóxica  refírese a como aplicar eses coñecementos y esa metodoloxía na vida do 

individuo en sociedade .  

3. CD - Competencia dixital. Esta competencia pretende desenrolar la capacidade para utilizar as 
TIC, de maneira que sexan unha ferramenta útil para buscar, analizar y aprender en favor do seo 
crecemento persoal. 

4. CAA - Competencia de aprender a aprender. Nesta competencia, fomentase o desenrolo da  
capacidade de aprender, organizarse, e desenrolando estratexias para que lles sexa mais doado 
algo tan complicado como e o aprender .  

5. CSC - Competencia social e cívica. Pretende desenrolar a capacidade de relacionarse cos  
demais e integrarse en la vida social y cívica, participando de forma activa e crítica na comunidade  

6. CSIEE - Sentido da iniciativa e espírito emprendedor . Esta competencia desenrola capacidades 
que lle permite converter os seus pensamentos e ideas en accións, desenrolar a creatividade,  o 
Emprendemento e a  iniciativa dos seus actos e tomar decisións na vida .  

7. CCEC - Conciencia e expresións culturais . Pretendese que os alumnos desenrolen o gusto polo 
estético e o ben feito e sexan capaces de expresarse artisticamente sentíndose parte da cultura 
que os rodea. 



8- SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTIDOS, ESTANDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL              3 ANOS             PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

   

A familia 
quéreme 
moito. 

A familia, lugar de 
descubrimento e 
experiencia relixiosa. 

Aprecia os valores cristiáns que 
facilitan a convivencia 

CCL Nomea os membros 
da súa familia e 
conta vivencias 
familiares 

 

O meu colexio 

A manifestación do 
amor cristián en 
xestos de compartir, 
saudar, axudar. 

Asume algúns valores que Xesús nos 
ensina. Compartir, saudar, .. 

Gusta de ter amigos e compartir con 
eles. 

CSC 

 

CSC 

Utiliza o saúdo como 
medio de expresión. 

Saúda os seus 
compañeiros e 
adultos no colexio 
relacionándose cos 
demais nenos e 
adultos. 

 

Neno nacido 
no portal de 
Belén 

(A música e o 
canto 
relixioso.) 

 

Principais festas 
cristiáns. 

O canto como 
expresión relixiosa de 
alegría e gratitude 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do seu entorno. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

CAA 

 

CCEC 

Identifica e recoñece 
os personaxes do 
Belén. 

Recoñece as 
panxoliñas como 
cancións do Nadal. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL           3 ANOS             SEGUNDA AVALIACIÓN 

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

  Os Reis 
Magos tamén 
visitan a Xesús 

 

 

 

O arte 
relixioso. A 
pintura. 

 

 

A Biblia, o libro dos 
cristiáns. Admiración 
e coidado por este 
libro. 

A familia, lugar de 
descubrimento e 
experiencias 
relixiosas. 

A alegría polo 
nacemento de Xesús. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

 

Sabe o significado das palabras con 
sentido relixioso mais usuais no seu 
vocabulario 

Saber observar os referentes 
relixiosos do entorno 

CCEC 

 

CCA 

 

CCL 

CCA 

 

Mostra interese por 
coñecer a vida de 
Xesús. 

Expresa sentimentos 
de alegría e 
gratitude 

Participa nas 
actividades 
propostas. 

Presta atención en 
actividades de 
observación. 

 

A infancia de 
Xesús. (Xesús 
perdido no 
Templo.) 

A Biblia, libro dos 
cristiáns. Admiración 
e coidado polos 
libros. 

Valora algúns pasaxes do Evanxeo. CCL Escoita textos 
bíblicos adaptados. 

Os amigos 
comparten, 
quérense e  
axúdanse. 

(Valores: 
perdoar, 
compartir, 
axudar, ....) 

A manifestación do 
amor cristián en 
xestos de compartir e 
de amizade. 

 

Asume os valores que Xesús nos 
ensina: compartir, perdoar, axudar 
os compañeiros. 

Gusta de ter amigos e compartir con 
eles.  

CSC 

 

CL 

Mostra interese por 
resolver conflitos 

pacificamente. 

Expresa 
sentimentos e 
participa con 
alegría en 
actividades. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

EDUCACIÓN INFANTIL                   3 ANOS             TERCEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

   

Co seu primo 
Xoan no río 
Xordán. 

Os símbolos 
relixiosos.  

Relatos da vida de 
Xesús. 

 

Deus quere que nos 
amemos  como El 
nos ama. 
Actividades diarias 
para construír a 
vida e as relacións 
cos demais. 

Saber observar os referentes 
relixiosos do seu entorno. 

 

Respecta os signos e símbolos 
relixioso 

 

Apreciar os valores cristiáns que 
facilitan a convivencia. 

CAA 

 

 

CCA 

 

CSC 

 

 

Distingue etapas da 
vida de Xesús e 
coñece o Bautismo  
como un momento 
importante. 

Recoñece a Xoán 
Bautista como primo 
de Xesús 

Manifesta o seu 
cariño con alegría 
cara as persoas do 
seu entorno.  

 

 

 

Os amigos de 
Xesús 

Xesús coida de 
todos e quérenos a 
todos. 

 

 

A oración como 
relación con Xesús. 

Valora algúns pasaxes do evanxeo. 

 

 

Sabe o significado de palabras con 
sentido relixioso mais usuais do seu 
propio vocabulario. 

CCA 

 

CAA 

CAA 

Identifica a Xesús e 
sabe que escolleu 
uns amigos. 

Recoñece o cariño 
dos apóstolos cara  
Xesús 

Manifestase 
mediante diferentes 
medios de 
expresión. 

 

A miña mamá e 
a mamá de 
Xesús. (María a 
nai de Xesús) 

Algúns textos 
importantes que 
se refiren a Xesús 
e a María. 

Sabe e alegrase con María, Nai de 
Xesús e Nai nosa. 

CAA 

CCA 

 

CSC 

Recoñece a María 
como Nai de Xesús. 
Describe obras de 
arte relixioso. 

Participa en 
actividades plásticas 
con respecto e 
interese. 

 

 
 



 

 

9. ITENS AVALIACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL         3 ANOS 

 

1º AVALIACIÓN 

A FAMILIA QUEREME MOITO. Identifica a familia como un espazo de agarimo. (64) 

O MEU COLEXIO. Gusta de ter novos amigos e amigas. (42) 

NENO NACIDO NO PORTAL DE BELÉN. Recoñece algún signo e manifestación das festas do Nadal (1) 

 

2º AVALIACIÓN. 

OS REIS MAGOS TAMÉN VISITAN A XESÚS. Coñece o relato da visita dos Magos a Xesús. (15) 

XESÚS ERA UN NENO COMO EU. Recoñece a Xesús como un amigo que nos quere e nos axuda. (52) 

OS AMIGOS COMPARTEN, QUERENSE E AXUDANSE. Experimenta a alegría que produce compartir. (63) 

 

3º AVALIACIÓN 

CO SEU PRIMO XOAN NO RIO XORDÁN. Identifica algúns símbolos presentes no rito do Bautismo. (24) 

OS AMIGOS DE XESÚS. Amosa unha actitude de axuda e colaboración cara aos amigos e amigas. (46) 

A MIÑA MAMÁ E A MAMÁ DE XESÚS. Amosa actitudes de agradecemento cara as persoas que nos 

queren e nos coidan (69) 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



10. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTIDOS, ESTANDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

EDUCACIÓN INFANTIL                   4 ANOS             1º  AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

   

A familia 

As actividades diarias 
como medio para 
construír a vida 
familiar e as relacións 
cos demais. 

Aprecia os valores cristiáns que 
facilitan a convivencia.  

Respecto aos demais, os libros, os 
xogos 

CAIP 

CSC 

 

 

CL 

Respecta a quenda 
de palabra. Respecta 
aos demais e valora 
a súa opinión. 
Participa en xogos e 
actividades 
propostas. Expresa e 
valora situacións de 
coidado e atención 
por parte das 
persoas cercanas. 
Verbaliza diferentes 
sentimentos e 
emocións. 

María e o 
anxo Gabriel. 

(A 
Anunciación) 

A Biblia, libro santo 
dos cristiáns 

Relatos do 
nacemento , vida de 
Xesús 

Sabe o significado das palabras con 
sentido relixioso mais usuais no seu 
propio vocabulario. 

CCA 

 

CAA 

CL 

Identifica o anxo 
Gabriel como 
mensaxeiro enviado 
a María. 

Narra, coas súas 
palabras, a 
Anunciación. 

María e Xosé 
buscando 
pousada. 

(Celebramos o 
Nadal) 

A alegría polo 
nacemento de Xesús. 
Relatos do 
nacemento de Xesús. 

Principais festas 
cristiáns. O canto 
como expresión 
relixiosa de alabanza, 
alegría e gratitude. 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do seu entorno. 

Sabe o significado das palabras con 
sentido relixioso mais usuais no seu 
propio vocabulario. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

CSC 

 

CAA 

 

CCA 

CL 

CAIP 

Coñece o motivo da 
celebración do 
Nadal. 

Identifica e nomea 
con cariño os 
principais 
personaxes do 
belén. 

Describe escenas 
observadas en 
cadros relixiosos. 

Expresa tradicións 
do Nadal. 

 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN INFANTIL                   4 ANOS             2º AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

  A infancia de 
Xesús e o seu 
curmán Xoán 
Bautista. 

 
 
 
 
 
 

Os símbolos 
relixiosos. Observar o 
vocabulario, imaxes e 
edificios relixiosos 
cercanos ao neno. 

Algúns textos 
importantes que se 
refiren, sobre todo a 
Xesús e a María.        

Sabe o significado das palabras con 
sentido relixioso mais usuais no seu 
propio vocabulario. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

CCL 

 

Coñece a relación 
que unía a Xoán 
Bautista e a Xesús. 

Sinte cercanía e 
cariño hacia Xesús 

Recoñece e verbaliza 
diferentes 
sentimentos e 
emocións.                  

Os amigos de 
Xesús. 

(Os Apóstolos: 
Pedro, 
Andrés, 
Mateo) 

 

 

A Biblia, o libro dos 
cristiáns. Admiración 
e coidado do libro 
que contén a Palabra 
de Deus. 

 

 

 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do seu entorno. 

Sabe o significado das palabras con 
sentido relixioso mais usuais no seu 
propio vocabulario- 

 

 

CCA 

CCL 

 

CCA 

 

 

Observa con 
interese diferentes 
ilustracións. 
Describe ilustracións 
e e narra o que ve. 
Comprende textos 
bíblicos adaptado. 
Identifica a Andrés 
como un amigo de 
Xesús.                                  

 

Xesús e os 
seus amigos 
van a 
Xerusalén.  

(A Semana 
Santa) 

Relatos da vida de 
Xesús. 

O Domingo como 
festa de Xesús. 
Principais festas 
cristiáns. 

Respecta os signos e símbolos 
relixiosos do seu entorno. 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do entorno. 

Sabe recoñecer a cruz, o cirio, .. 

 

CAA 

 

CCA 

Identifica e respecta 
elementos relixiosos 
do entorno.  

Identifica o domingo 
como dia de festa. 
Sinte curiosidade 
por coñecer 
celebracións 
cristiáns. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN INFANTIL                   4 ANOS             3º AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

A festa da 
Pascua. 
Símbolos 
relixiosos 

Os símbolos 
relixiosos. O amor de 
Xesús. 

Sabe recoñecer símbolos cristiáns.  CAA Verbaliza a 
información obtida 
do entorno sobre 
elementos da 
Pascua. 

  

A Igrexa  

 

Os símbolos 
relixiosos. Observar o 
vocabulario, imaxes e 
edificios relixiosos 
cércanos ao neno. 

O domingo como 
festa de Xesús. 

O canto como 
expresión relixiosa. 

Sabe recoñecer a Campá, cruz, 
altar, .. 

Sabe recoñecer a casa de Xesús e 
nosa, a igrexa. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

 

CAA 

 

CAA 

CCA 

 

Observa o entorno 
cercano e interesase 
por coñecer as 
actividades da 
Igrexa. 

Relaciona a palabra 
Igrexa cos amigos de 
Xesús. 

Utiliza diferentes 
medios de expresión 

Participa en 
actividades 
propostas. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ITENS AVALIACIÓNS  EDUCACIÓN INFANTIL          4 ANOS 
 
 
1º AVALIACIÓN: 
 
 
A FAMILIA. Expresa satisfacción pola familia que ten (68) 
 
MARÍA E O ANXO GABRIEL. Coñece o relato do nacemento de Xesús e o anuncio do anxo aos 
pastores (14) 
 
MARÍA E XOSÉ BUSCANDO POUSADA. Coñece os membros da familia de Xesús. (75) 
 
CELEBRAMOS O NADAL. Identifica algúns costumes e tradicións propias do Nadal. (2) 
 
 
 
2º AVALIACIÓN: 
 
 
A INFANCIA DE XESÚS. Escoita con interese os diferentes relatos lidos na aula. (10) 
 
OS AMIGOS DE XESÚS. Recoñece os apóstolos como os amigos de Xesús. (53) 
 
XESÚS E OS SEUS AMIGOS VAN A XERUSALÉN. Valora todas as cousas que facemos cos nosos 
novos amigos (50) 
Expresa, mediante a canción, a alegría de ter a Xesús como amigo. (54) 
 
 
 
3º AVALIACIÓN: 
 
 
A FESTA DA PASCUA. Recoñece a cruz como símbolo que nos lembra a Xesús. (17) 
 
A IGREXA. Recoñece o domingo como día de descanso para gozar coa familia e os amigos. (18) 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 



12.SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTIDOS, ESTANDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

EDUCACIÓN INFANTIL                   5 ANOS             1º AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

  A Creación:   
Respecto e 
coidado. 

 

A Creación. Gratitude  
coidado e admiración 
pola creación. 

Alegrase de que Deus o creara CAA 

CCA 

Mostra interese por 
coñecer a Biblia e as 
súas historias. 
Secuencia o relato 
da Creación. 

A Biblia:           
O Arca de Noé 

A Biblia, o libro 
santo dos cristiáns. 
Admiración e 
coidado do libro que 
contén a Palabra de 
Deus. 

Aprecia os valores cristiáns que 
facilitan a convivencia. Respecta os 
demais, os seus libros, os seus xogos. 

CSC 

CAA 

Recoñece os 
personaxes 
principais. Narra os 
momentos mais 
destacados da 
historia.                      
Participa en 
actividades de canto 

Tempos 
litúrxicos:        
O Advento e   
O Nadal 

 

                                 

Símbolos e 
vocabulario relixioso. 

 

 

Principais festas 
cristiáns. O canto 
como expresión 
relixiosa de alabanza, 
alegría e gratitude. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

 

 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do seu entorno.                
Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

CCL           
CAA 

 

 

CSC 

CAA 

CL 

Relaciona o Advento 
coa celebración do 
Nadal.                     
Usa diferentes 
técnicas plásticas.    
Participa en 
actividades de canto 

Relata o nacemento 
de Xesús.                  
Secuencia 
acontecementos.   
Identifica aos 
principais 
personaxes do Belén 
Respecta a quenda 
de palabra.                
Participa en 
actividades musicais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN INFANTIL                   5 ANOS             2º AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

O Bautismo e 
os símbolos 
relixiosos 

Os símbolos 
relixiosos: a auga, a 
luz, o aceite, o pan, o 
pan o viño, o peixe.. 

Sabe recoñecer a cruz, o cirio, a 
auga, o pan e o viño, o peixe, etc. 

Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno 

CAA Mostra interese por 
observar e 
identificar os 
elementos principais 
do Bautismo.           
Ten curiosidade por 
coñecer símbolos 
relixiosos.         
Identifica o peixe 
como símbolo dos 
amigos de Xesús.  

  Unha voda 
en Caná.         
A ovella 
perdida. 

 

Zaqueo. 

A Biblia, o libro dos 
cristiáns.             
Algúns textos 
importantes que se 
refiren, sobre todo, a 
Xesús e María. 

Valora algúns pasaxes do evanxeo: 
unha voda en Caná, a ovella perdida, 
Zaqueo. 

CAA 

CSC 

 

 

CCL 

 

CSC 

Mostra interese por 
coñecer cousas 
sobre Xesús.           
Relaciona a pasaxe 
“As bodas de Caná” 
co amor de Xesús 
cara as persoas. 

Secuencia os 
momentos 
importantes da 
historia de Zaqueo. 
Expresa a súa 
opinión. Valora a 
amizade e os 
comportamentos 
correctos e descubre 
que axudan a ser 
feliz. 

A Última cea 
de Xesús 

Relatos do 
nacemento, vida, 
morte e resurrección 
de Xesús. 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do seu entorno.                 
Aprende a respectar os signos e 
símbolos relixiosos do seu entorno. 

CAA 

CCA 

CSC 

CCL 

Coñece a Última Cea 
de Xesús e a 
importancia do pan 
e o viño.                  
Participa en 
actividades de 
observación de 
obras de arte 
relixioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN INFANTIL                   5 ANOS             3º AVALIACIÓN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE INDICADORES PARA 
EVALUAR 

   

A Igrexa      

                      

 

 

Somos fillos de Deus 
e parte da súa 
familia, a Igrexa. 
Expresións de 
agradecemento e 
alegría por pertencer 
a unha familia.         

Sabe recoñecer a casa de Xesús e 
nosa, a Igrexa. 

Sabe observar os referentes 
relixiosos do seu entorno. 

 

CCA                
CAA 

 

 

 

Coñece a igrexa 
como lugar onde se 
reúnen os amigos de 
Xesús. 

 

O domingo 

 

 

 

 

O domingo como 
festa do Señor 
resucitado. Principais 
festas cristiáns. O 
canto como 
expresión relixiosa de 
alabanza, alegría e 
gratitude.                    

 

Aprecia as oracións básicas e 
algunhas expresións relixiosas da 
nosa tradición cristiá.           

 

 

 

CSC 

CAA 

 

 

 

Identifica o domingo 
como día da semana 
en que se celebra a 
festa de Xesús. 

 

O pracer de 
dar e recibir. 

Deus quere que nos 
amemos como Él nos 
ama.                            
A manifestación do 
amor cristián en 
xestos de compartir e 
de amizade. 

Asume algúns valores que Xesús nos 
ensina: compartir, perdoar, axudar 
aos compañeiros. 

Gusta de ter amigos e compartir con 
eles como irmáns. 

Aprecia os valores cristiáns que 
facilitan a convivencia. 

CSC 

CCL 

 

 

 

Expresa a súa 
opinión e actúa en 
consecuencia sobre 
a relación cos 
demais.                    
Relacionase con 
compañeiros e 
adultos con 
actitudes de cariño e 
respecto.                      
É capaz de mostrar 
confianza en si 
mesmo en relación 
cos demais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ITENS AVALIACIÓNS  EDUCACIÓN INFANTIL          5 ANOS 
 
 
1º AVALIACIÓN:  
 
A CREACIÓN, RESPECTO E COIDADO:  Respecta e coida a natureza. 
 
O ARCA DE NOÉ: Coñece a existencia da Biblia como o libro máis importante para os cristiáns. (27) 
 
TEMPOS LITURXICOS: O ADVENTO E O NADAL:  
- Recoñece que o mais importante do Nadal é celebrar o nacemento de Xesús. (3) 
- Participa no canto de panxoliñas para expresar a alegría e a ilusión que esperta o Nadal (5) 
         
 
 
 
2º AVALIACIÓN: 
 
O BAUTISMO E OS SIMBOLOS RELIXIOSOS: Recoñece a auga como signo fundamental do 
sacramento do Bautismo. (22) 
 
UNHA BODA EN CANÁ, A OVELLA PERDIDA, ZAQUEO:  

- Sabe que quen comparte fai o mesmo que Xesús fixo e ensinou a facer. (12) 
- Recoñece na parábola da ovella perdida que Xesús nos quere e nos coida. (13) 

 
A ÚLTIMA CEA DE XESÚS: Entende a Eucaristía como a celebración máis importante das festas 
cristiáns. (20) 
 
 
 
3º AVALIACIÓN: 
 
A IGREXA: Identifica o templo ou igrexa como a casa onde se reúnen os amigos de Xesús. (16) 
 
O DOMINGO: Identifica o domingo como a gran festa relixiosa para os amigos de Xesús. (19) 
 
O PRACER DE DAR E RECIBIR: Recoñece no noso día a día situacións cotiás  en que lles pode 
amosar aos demais o seu cariño e coidado. (61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. METODOLOXIA 
 
Partiremos sempre das características psicoevolutivas e o desenrolo relixioso e moral así 
como das experiencias e coñecementos previos dos nenos/as. 
Para propiciar o interese e a atención dos nenos iniciaremos a sesión con algún elemento 
motivador plantexando actividades que sexan o mais atractivas posibles que lles gusten e 
aprendan realizándoas e sempre partindo da observación, a curiosidade, a atención e a 
participación. 
Traballarase a linguaxe a través de narracións, aprendizaxe de cancións, expresións de 
sentimentos e emocións, expresións orais das manifestacións artísticas tanto propias como 
de outros compañeiros ou artistas. 
Ensinaremos a saber dar as gracias, pedir as cousas por favor, pedir perdón, etc. 
Programaremos actividades lúdicas coas que aprendan a convivir, respectar regras, 
expresar sentimentos e emocións, que aprendan a saber gañar e perder procurando 
facerlles participes e protagonistas do proceso de aprendizaxe.  
E dicir, una ensinanza da relixión desde e para a vida persoal, cultural, social, moral e 
relixiosa; que promova a interdisciplinariedade con outras áreas. 
No caso de ensinanza non presencial traballaríase a través da aula virtual, da paxina web 
do colexio, videoconferencia, .... Utilizariamos vídeos ben gravados polo profesor ou de 
youtube, fichas interactivas, con preguntas, de unir, de buscar parellas, diferencias, etc. 
No caso de que algún alumno non poida seguir a ensinanza telemática adoptariamos os 
mecanismos necesarios para poder contactar.  

 
 

 
 

15. ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 
 

Para atender a diversidade de cada alumno en función das necesidades específicas de cada 
un, deseñaranse actividades de reforzo e actividades de ampliación correspondentes a 
cada unidade coidando que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza 
aprendizaxe. 
As actividades de reforzo serán formuladas para os alumnos que presenten un ritmo de 
aprendizaxe mais pausado ou con dificultades en algún contido e as actividades de 
ampliación serán para os alumnos con un ritmo de aprendizaxe máis rápido. 
Deseñaranse ademais actividades de recuperación sobre partes do currículo que non foran 
suficientemente tratadas debido a supresión das clases presenciais no curso 2019/20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
   
A avaliación a de ser ao longo de todo o proceso educativo de forma global e sistemática, 
atendendo as diferenzas individuais e baseándose en criterios claros e o mais obxectivos posíbeis 
e recollendo todos os aspectos da personalidade, apoiando e reforzando o desenvolvemento 
progresivo das capacidades dos alumnos, estimulándoos a superarse e compartindo con eles a 
satisfacción polo esforzo realizado. 
Partimos sempre de unha avaliación inicial que nos permita valorar os coñecementos previos e 
tamén as capacidades e actitudes do alumno e así poder adecuar o proceso educativo as súas 
posibilidades. 
A avaliación a de ser tamén continua, de maneira que nos permita coñecer si os obxectivos 
propostos se van logrando ou temos que modificar o camiño para conseguilos. 
E, finalmente, unha avaliación sumativa na que se valore o dominio das capacidades adquiridas. 
 
 
No caso de ensinanza non presencial a través da aula virtual, páxina web do cole, etc. os criterios 
utilizados sería a participación nas actividades propostas, a creatividade, a motivación, o esforzo, o 
vocabulario axeitado, e tamén a exactitude que de nas respostas. 
 
 
 

17. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

- Grao de cumprimento dos criterios de avaliación das unidades programadas 40% 
- Grao de participación nas actividades que se fan na clase 20% 
- O feito de que o alumno remate as actividades que se fan na clase 10% 
- Interese por facer as tarefas e o esforzo persoal 20% 
- Actividades, fichas, probas de avaliación orais (ou escritas) 10% 

 
 
 

18. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

- Libros de parábolas 
- Biblia Infantil 
- Libros de Valores 
- Recursos interactivos. 
- Personaxes bíblicos en marionetas, .... 
- Barallas, puzzles, laminas, xogos diversos, ..... 
- Rotuladores, ceras gordas e finas, lanas, tesoiras, lapis de colores, etc. 
- Na clase temos ordenador e pantalla. 

 
 
 
 
 
 



19. TEMAS TRANSVERSAIS 
 
Educación para a interculturalidade. 
Promover o desenvolvemento do valor da boa convivencia entre nenos e nenas de diferentes 
relixións, cultura, nacionalidade, idade e sexo, así como o diálogo entre a ciencia e a relixión, e o 
interese por coñecer outras culturas (costumes, festas). Traballarase ademais os valores do 
respecto ás expresións artísticas, culturais e relixiosas facilitando as claves elementais para 
comprender as festas relixiosas do contorno (festas marianas, ..). 
Por outra banda, destácanse as consecuencias positivas que implica a práctica de valores como o 
respecto, a tolerancia, a boa educación, a liberdade, a paz, o diálogo e a comprensión cara as 
persoas doutras relixións e ideoloxías. 
 
Educación para a igualdade de xénero. 
Resaltaranse e traballaranse os valores da amizade, a aceptación e respecto das diferentes 
relixións e culturas, a axuda aos mais desfavorecidos, a igualdade entre homes e mulleres, a 
relación de igualdade entre persoas de diferente relixión, a colaboración e o esforzo persoal para 
mellorar a vida en grupo, nacionalidade, cultura, trato igualitario a todas as persoas, compromiso 
social, etc. Por outro lado, dedúcese as consecuencias negativas que implican os malos 
comportamentos e contravalores, como o individualismo e o rexeitamento ás persoas de diferente 
relixión, cultura ou sexo, a insolidariedade con as persoas mais necesitadas e o illamento dos 
demais. 
 
Educación para a paz. 
Resaltaranse e traballaranse valores, comportamentos e bos xestos, como a paz, o cariño, o amor 
aos demais, o respecto, a humildade, o diálogo, o perdón, o agradecemento, ..... 
Por outro lado, dedúcense as consecuencias negativas que traen consigo os malos 
comportamentos e valores negativos como o egoísmo, a envexa, a mentira, a acusación, a 
inxustiza, e a falta de expresión de cariño e de agradecemento cara as persoas mais próximas. 
 
Educación para o coidado do medio ambiente. 
Traballaranse comportamentos e valores positivos como a observación, o respecto, o coidado e o 
amor a natureza, a limpeza do bosque, o coidado dos animais, o reciclado, etc. 
 
Educación moral e cívica. 
Centrada en diferenciar os bos e malos comportamentos fomentando normas de convivencia e 
promovendo bos comportamentos como a colaboración nas tarefas da convivencia familiar, o 
coidado dos espazos comúns da localidade onde se vive, o cumprimento de normas (de tráfico,..), 
a humildade, a xustiza, o dicir a verdade, ........ etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. PLAN LECTOR 
 

Dende a area de relixión dedicaremos un tempo a lectura de algún texto que se estea a traballar , 
un conto de valores, etc. co fin de familiarizarse co vocabulario relixioso, mellorar a comprensión 
oral da lectura e motivar a aprendizaxe. 
Facilitar a localización dos lugares bíblicos. 
Fomentar a lectura e afondar no coñecemento do relato bíblico. 
Descubrir as ensinanzas que conteñen os libros, en definitiva, gozar coa lectura. 
Este curso usaremos unicamente a biblioteca de aula e o material empregado será hixienizado ou 
posto en corentena. 
 
 
 
 
 

21. FOMENTO DAS TICS 
 
Formaran parte do desenvolvemento normal da clase, actividades de visualización de películas 
curtas, presentacións dixitais de temas relixiosos, PowerPoint, xogos, adiviñas, cancións,... 
Aproveitaremos ademais o soporte informático para establecer diálogos utilizando imaxes para 
relacionar a relixión coa cultura, tradicións cristiáns, pasaxes bíblicos, visitas dixitais, xogos, etc. 
Podemos ademais participar a través de respostas a preguntas a partir de pequenos relatos ou 
contidos con frases estruturadas e así fomentar un uso do vocabulario relixioso especifico e 
apropiado a súa idade. 
 


