
PROGRAMACIÓN ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA .  Terceiro tri mestre 
 
1º E.P. 
 
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.  Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus ao Home. 
  2.  Recoñecer a relación intrínseca que existe entre Deus e o home. 
  3.  Coñecer que a persoa é un ser capaz de falar con Deus. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.  Recoñecer e apreciar a relación paterno-filial entre Deus e o home. 
 
 
 
 
  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.1.  Coñece, respecta e coida a obra creada. 
  1.2.  Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai. 
  2.1.  Identifica e enumera os coidados que recibe na súa vida como don de 

Deus. 
  3.1.  Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de falar 

con Deus. 
  3.2.  Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.1.  Coñece e valora que Deus fala a Abrahán e Moisés para ser o seu amigo. 
  1.2.  Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: 

coidado, protección, acompañamento, colaboración, etc. 
 
 
 
 
2º E.P. 
 
. 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. 
  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. 

 
 

. 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, 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.  Coñece momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o 
coidado e o acompañamento de Deus. 

  3.1.   Describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda o pobo de 
Israel. 

 
 
 
3º E.P. 
 
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. 
 

. 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 e describe 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. 
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. 
 
 
 
4º E.P. 
 
 
. 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. 
  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. 

 
 

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.  

  5.1.  Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do 
Mesías. 

 
 
5º E.P. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

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

  2.  Tomar conciencia de que o home se interrogou sempre ante as marabillas do 
universo e a existencia humana. Comprender a Creación como obra de Deus. 
Toda a Creación é boa porque Deus a fixo. O relato bíblico proclama a creación 
do universo enteiro por Deus, “o ceo e a terra”.  

  3.  Saber responder algunhas preguntas sobre o home e a evolución da natureza. 
Saber que no íntimo do home vemos que se distingue da natureza: o home ten 
espírito, intelixencia, vontade libre, conciencia; por iso, se asemella máis a 
Deus que ao mundo creado.  

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

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

.      6. Valorar a fe, o amor e a esperanza da Virxe María. Ela é Nai de Deus porque                                                
dela naceu Xesucristo, que é verdadeiro Deus, nacido do Pai antes de todos os   



séculos e é verdadeiro home nacido de María, traballou coas súas mans de home, 
intelixencia e corazón tamén de home. Verdadeiro Deus e verdadeiro Home. A 
promesa de Deus de enviar un salvador cúmprese co nacemento de Xesús en Belén. 
 
 

. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

  1.  Valora algúns signos e símbolos representativos do fenómeno relixioso na 
Antigüidade.  

  2.  Sabe que Deus é creador e faino por amor.  
  3.  Comprende as principais respostas ás preguntas sobre o mal, a dor e a morte, 

fundamentadas na acción Salvadora de Xesucristo.  
  4.  Sabe valorar as achegas no ser humano do feito de ser creado e amado por 

Deus como fillo.  
  5.  Sabe sintetizar os puntos esenciais sobre a salvación do home realizada por 

Xesucristo.  
      6. Sitúa e valora a presenza da Virxe María nos momentos culminantes da vida de     
Cristo, recoñecendo que ocupa un lugar especial na salvación. 
 
 
 
6º E.P. 
 
 
 
. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.  Avaliar circunstancias que manifestan a imposibilidade da natureza humana 
para alcanzar a plenitude. 

  2.  Recoñecer e aceptar a necesidade dun Salvador para ser feliz. 
  3.  Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que a plenitude 

humana se alcanza na relación con Deus. 
  4.  Recoñecer que a relación con Deus fai a persoa máis humana. 

 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.  Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 

  Bloque 1. O sentido relixioso do home 
 

  1.1.  Identifica e xulga situacións nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz. 
  2.1.  Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de 

salvación na literatura e música actuais. 
  3.1.  Descobre e explica por qué os enterramentos, pinturas, ritos e costumes son 

signos da relación do home coa Divinidade. 
  4.1.  Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito 

relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a paz. 



 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
 

  1.1.  Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen 
e melloran a persoa. 

  1.2.  Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de 
Israel emitindo un xuízo persoal. 

  1.3.  Propón situacións e comportamentos onde se expresa a riqueza humana que 
aparece nos textos sapienciais. 

 
 
 
 
 
.  CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 
 
 
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 ci encia 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:  
•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 
•  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. 
•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 
•  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. 
•  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. 
•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en 

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: 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  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.  
 
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  no contexto da súa vida. 
•  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais. 



•  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 que cumpriría adestrar serían: 
•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 
•  Xestionar o traballo coordinando tarefas e tempos. 
•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e a confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos.  
•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
•  Atopar posibilidades no contorno que outros non ven.  
•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
 
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 Él. 
 
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 pasos seguintes en función 

dos resultados intermedios. 
•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 
 
 



Competencias específicas na área de Relixión e Mora l 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 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. 
 
 
 
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 
A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica neste trimestre 
desenvolverase desde unha pluralidade de metodoloxías e unha 
diversidade de actividades. Entre a diversidade de materiais, técnicas e 
actividades máis específicas da área de Relixión, están as investigacións, 
os comentarios de texto, os libros de consulta, as actividades de lectura e 
comprensión lectora, os estudos monográficos, os xogos didácticos, os 
vídeos ou otros elementos audiovisuais, o uso  de ordenador, os murais ou 
os carteis..., os dibuxos, os cómics, os comentarios de prensa, a televisión, 
a publicidade, a observación da realidade, a búsqueda de información, o 
emprego e interpretación da Biblia, a expresión de sentimentos, a práctica 
de valores,...  
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICA CIÓN 
 

Valoraranse as actividades e tarefas desenvolvidas polo alumno/a neste 
terceiro trimestre. No que respecta á cualificación deste 3º trimestre farase en 
función das cualificacións das dúas primeiras avaliacións, tendo tamén en 
conta as actividades realizadas polo alumno/a que poderían sumar un punto 
máis. 
 
 
 


