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DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 
 

RELIXIÓN CATÓLICA 

 
 

ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

 BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 
B 
B 

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

1.1 Coñece, respecta e coida a obra 
creada 

X CL 
CSC 
CEC 

Comprende o relato e discrimina o que 
creou Deus e o que non. 
Nomea elementos da creación e recoñece 
palabras que expresan emoción. 
Identifica as accións positivas que axudan a 
coidar a natureza. 

1.2 Expresa con palabras propias  
asombro polo que Deus fai. 

X 
CL 

SIEE 

B O home, obra mestra da creación. 
 

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

2.1 Identifica e enumera os 
coidados que recibe na súa vida 
como don de Deus. 

X 
CL Descobre o amor de Deus en imaxes da 

realidade. 
Conta a súa historia persoal e escoita a dos 
outros compañeiros. 

I 
B 

A comunicación do home con Deus. 3. Coñecer que a persoa é un ser capaz 
de falar con Deus. 

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

X 
CL 

CSC 
CEC 

Distingue expresións de seguridade e 
agarimo tras observar a ilustración. 
Descobre que é a oración desde o exemplo de 
santa Tareixa de Xesús. 
Repasa a oración que resume o relato. 3.2 Memoriza e reproduce fórmulas 

sinxelas de petición e 
agradecemento. 

X 
CL 
AA 

 BLOQUE 2. A REVELACIÓN. DEUS INTERVÉN HA HISTORIA 
I 
A 

Deus acompaña ao home na historia. 
Deus fala aos homes como amigos. 

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

1.1 Coñece e valora que Divos fala a 
Abrahame Moisés para ser o seu 
amigo. 
 

X 
CL 

CSC 
 

Describe e razoa emocións da ilustración e 
das súas experiencias. 
Fala cos seus compañeiros sobre o 
sentimento de confianza. 
Comprende o valor da amizade a través do 
relato bíblico. 

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

X 
AA 
CSC 
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 BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
B Xesús, o Fillo de Deus, fai home, vive e 

crece nunha familia. 
Acontecementos e lugares xeográficos 
importantes na vida de Xesús. 
 

1. Relacionar lugares e acontecementos 
nos que Deus expresou o seu amor polos 
homes na vida de Xesús. 

1.1 Nomea e asocia, lugares e 
acontecementos importantes da 
vida de Xesús. 

X CL 
 

CEC 

Ordena os acontecementos narrados no 
relato bíblico. 
Descobre palabras relacionadas coa forma 
de axudar de Xesús 
Coñece experiencias de axuda de Xesús. 
Recoñece escenas cotiás usando o modo de 
actuar de Xesús. 
 B 

 
Xesús morreu pola nosa salvación. 
 

 

2. Coñecer e ordenar os principais 
momentos da paixón e morte de Xesús. 
 

2.1 Nomea e secuencia 
representacións gráficas dos 
momentos esenciais da paixón 
morte e resurrección de Xesús. 

X CL 
CD 
CEC 

 
 

Repasa as palabras fundamentais sobre a 
celebración da Pascua. 
Selecciona as palabras adecuadas para completar 
a síntese do tema. 
Ordena as palabras e forma unha oración que 
resume a unidade. 
Recoñece nas imaxes a Resurrección e Ascensión 
de Xesús. 

BLOQUE 4.PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA. A IGREXA 
I 
 

A Igrexa, familia de Xesús. 
 
 

1. Recoñecer que os 
cristiáns formamos unha familia. 

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

X 
AA 
CSC 

Sitúa a gran familia da Igrexa sobre un mapa 
do mundo. 
Distingue algúns modos válidos para 
anunciar a mensaxe de Xesús. 

B 
 

Espazo e tempo sacro na Igrexa. 
 

2. Distinguir os espazos e templos sacros 
doutros lugares e templos. 

2.1 Expresa o respecto ao templo 
como lugar sacro. 

X 
AA 
CSC 
CEC 

Debuxa unha igrexa coñecida. 
 

B O domingo, día dedicado ao Señor. 3. Subliñar os elementos 
distintivos do domingo como 
día especial. 

3.1 Coñece e expresa o sentido do 
domingo. 

X CL 
CSC 
CEC 

Identifica os sentimentos propios das 
celebracións. 
Comparte as celebracións vividas. 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. O SENSO RELIXIOSO DO HOME 

B 
C 
G 
I 
J 
 

B1.1. Deus, pai da humanidade quere a nosa 
felicidade. 
B1.2. Deus crea o home para ser o seu amigo. O 
Paraíso como signo de amizade 

 

B1.1. Identificar na propia vida o desexo de 
ser feliz  
B1.2. Recoñecer a incapacidade da persoa 
para alcanzar por si mesmo a felicidade 
B1.3.Apreciar a bondade de Deus Pai que 
creou o home co desexo da felicidade. 
B1.4.Entender o Paraíso como expresión da 
amizade de Deus ca humanidade 

B1.1.1.Toma conciencia e expresa os 
momentos e as cousas que lle fan feliz a 
él e as persoas do seu entorno. 
B1.2.1.Descubre e nombra situacións 
nas que necesita as persoas, e sobre 
todo a Deus, para vivir. 
B1.3.1.Valora e agradece que Deus o 
creara para ser feliz. 
B1.4.1.Lee e comprende o relato bíblico 
do Paraíso. 
B1.4.2.Identifica e representa 
gráficamente os dons que Deus lle dá o 
home na creación. 
B1.4.3.Expresa, oral e xestualmente, de 
forma sinxela, a gratuidade a Deus pola 
súa amistade. 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 

 

X 
 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Comparte esperanzas concretas cos 
compañeiros. 
Identifica elementos que mostran a importancia 
da esperanza. 
Coñece o valor da dispoñibilidade e entrega aos 
demáis. 
Acepta os valores e comportamentos 
consensuais entre todos na aula.. 
Sinala os elementos litúrxicos e simbólicos da 
celebración de Pentecostes. 
Identifica a iconografía de Pentecostes nas 
imaxes e ilustracións 

Enumera os elementos propios da 
comunidade cristiá. 
Identifica os aspectos centrais que se 
recollen nas descricións que ofrecen os 
Feitos dos apóstolos. 
Sinala os signos de identidade da celebración na 
Igrexa. 

Define o sentido da festa para os cristiáns e 
coñece algúns dos seus elementos. 
Identifica a importancia da eucaristía para o 
cristianismo. 
Enumera os signos e símbolos propios do 
sacramento da eucaristía. 
Recoñece a acollida como un elemento 
propio das celebracións. 
Distingue o valor do domingo para os cristiáns. 

BLOQUE 2.A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

B 
C 
E 
F 
H 
I 
J 
 

B2.1. A Biblia narra o que Deus fixo na historia. 
B2.2. Deus actúa na historia. A amistade de 
Deus cos Patriarcas. 
B2.3. Deus propón o home un camiño de 
encontro con Él. 

 

B.2.1. Identificar a acción de Deus na historia 
en relatos bíblicos. 
B.2.2.Coñecer e valorar na vida dos 
Patriarcas os rasgos de Deus Pai: protección, 
coidado e acompañamento. 
B.2.3.Recoñecer e apreciar que Deus busca 
sempre a salvación do home. 

B2.1.1. Coñece, memoriza e recontrúe 
relatos bíblicos da acción de Deus na 
historia. 
B2.1.2.Selecciona e representa distintas 
escenas bíblicas da acción de Deus na 
historia. 
B2.2.1.Asocia expresións e 
comportamentos dos Patriarcas nos 

X 
 

X 
X 

 

 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC. 

Toma conciencia de quen é Abrahán e da 
importancia da esperanza nas promesas 
que Deus lle fixo. 
Comprende que os cristiáns cremos nas 
promesas de Deus. 
Aprecia a proximidade de Deus coas persoas. 
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relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 
B2.2.2.Dramatiza momentos da vida 
dos Patriarcas onde se exprese a 
protección, o coidado e o 
acompañamento de Deus. 
B.2.3.1.Escoita e describe cas súas 
palabras momentos nos que Deus 
axuda o pobo de Israel. 

X 
 

X 
 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

A 
B 
C 
F 
I 

 

B3.1. Deus elixe a María para que o seu fillo se 
faga home. 
B3.2. O Advento, espera do cumprimento da 
promesa de salvación 
B.3.3.O Nadal: nacemento do Salvador. 

B3.1. Coñecer e valorar a resposta de María 
a Deus. 
B3.2.Aprender o significado do tempo de 
Advento. 
B3.3.Identificar o significado profundo do 
Nadal. 

B.3.1.1. Lee e expresa, verbal ou 
graficamente, o relato da Anunciación. 
B3.1.2.Dramatiza a misión dos 
persoaxes que intervén na Anunciación. 
B3.2.1.Identifica os signos do Advento 
como tempo de espera. 
B.3.2.2.Recoñece e valora a necesidade 
da espera como actitude cotiá da vida. 

X 
 

X 
X 
X 

 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Descobre o nacemento de Xesús desde o 
relato dos sabios de Oriente. 
Identifica as emocións que xera o 
nacemento de Xesús. 
Descobre as diferentes reaccións que 
suscita o nacemento de Xesús. 
Identifica e describe as actitudes dos sabios. 

BLOQUE 4. PRESENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

A 
B 
C 
F 
G 
I 
J 

B4.1. O Bautismo: incorporación a Igrexa. 
B4.2. A unidade eclesial: fillos dun mismo Pai. 
B4.3. Xesucristo santifica o tempo: o ano 
litúrxico.  

B4.1. Recoñecer o bautismo como medio 
para formar parte da igrexa. 
B1.2.Observar e comprender os signos 
presentes na liturxia bautismal. 
B4.3.Tomar conciencia de que o Pai xenera a 
unidade da Igrexa. 
B4.4.Coñecer o año litúrxico e os seus 
tempos.  

B4.1.1. Coñece e explica cas súas 
palabras o senso do Bautismo 
B4.1.2.Identifica os pais, padriños. 
B4.2.1.Asocia os elementos materiais da 
auga, a luz e o óleo co seu significado 
sacramental. 
B4.3.1.Relaciona a unidade da Igrexa ca 
unidade dos órganos do seu propio 
corpo. 
B4.3.2.Sinala en diferentes expresións 
artísticas a representación de Deus 
como pai de todos. 
B4.4.1.Constrúe un calendario onde 
ubica os diferentes tempos litúrxicos.  

X CL 
CMCT 

CD 
AA 

SIEE 
CEC 

Identifica os elementos propios da Igrexa 
animada polo Espírito Santo. 
Explora e descobre a importancia do Espírito 
Santo para sentirse unido aos demais. 

Define o sentido da festa para os cristiáns e 
coñece algúns dos seus elementos. 
Identifica a importancia da eucaristía para o 
cristianismo. 
Enumera os signos e símbolos propios do 
sacramento da eucaristía. 
Recoñece a acollida como un elemento 
propio das celebracións. 
Distingue o valor do domingo para os cristiáns. 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. 

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

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

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

X CL 
AA 

SIEE 

Comprende a responsabilidade que adquire 
ao recibir o agasallo que Deus fai coa 
creación. 
Comprende as ideas principais do relato 
bíblico sobre a creación e interioriza a súa 
mensaxe. 
Fala cos seus compañeiros sobre a emoción  
admiración. 

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

X CL 
CSC 

B Respostas do home ao don de Deus. 2. Tomar conciencia de que as accións 
persoais achegan ou separan de Deus. 
 

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

X CL 
AA 

CSIEE 

Identifica nunha escena de xogos 
comportamentos correctos e incorrrectos. 
Dialoga cos seus compañeiros sobre as 
conscuencias que ten actura ben ou mal. 
Aprende unha técnica para resolver 
conflictos e evitar enfados e pelexas. 
 

A 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. 

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. 

X CL 
AA 

CSIEE 

Le o relato bíblico e comprende as 
consecuencias que tivo para Adán e Eva a 
súa elección. 
Expresa os seus sentimentos e os de Adán 
e Eva ante o agasallo da creación. 
Descubre o valor do perdón a través dunha 
testemuña. BLOQUE 2. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

I A vocación de Moisés para liberar ao seu 
pobo. 

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

1.1 Aprende e ordena 
cronoloxicamente os principais 
feitos da historia de Moisés no 
relato bíblico. 
 

X CMCT 
AA 

 

Ordena os acontecementos narrados no 
relato bíblico e identifica aos personaxes 
que interveñen. 
Ordena as persoaxes importantes na 
Historia da Salvación. 
Comprende o relato bíblico e identifica os 
feitos e personaxes relevantes.  

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

X CL 
CEE 

I 
A 

A Alianza de Deus co pobo de Israel no 
Sinaí. 

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

2.1 Expresa gráficamente momentos 
significativos da tarefa de Moisés 
para liberar ao pobo. 

X CD 
AA 

Identifica a Moisés como persoa 
fundamental na liberación de Israel. 
Interpreta unha pintura a partir do 
aprendido sobre o Éxodo e representa 
graficamente algúns acontecementos do 
libro do Éxodo. 
Reflexiona sobre como axudar a outras 
persoas como o exemplo de Moisés. 
Enumera formas de colaborar con Deus. 

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

X AA 
SIEE 
CEC 
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A 
B 

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

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

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

X CD 
CMCT 

Coñece os feitos máis importantes da 
travesía do pobo de Israel polo deserto e 
relacionaos con fragmentos do libro do 
Éxodo. 
Descubre a importancia do 
acompañamento e a confianza para superar 
as dificultades. 
Coñece as precarias condicións nas que 
viven moitas persoas e reflexiona como 
axudalas. 
Identifica a preenza de Deus con signos de 
coidado e axuda. 

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

X CL 
CSC 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
A O Bautismo de Xesús: comezo da misión. 1. Asociar o Bautismo de Xesús co 

momento no que inicia a súa vida 
pública. 

1.1 Narra os cambios que o 
Bautismo introduce na vida de 
Xesús. 

X CL Recoñece e identifica os diferentes usos da 
auga como elemento natural  
imprescindible para a vida.  
Le e comprende o relato no que Xesús se 
deixa bautizar por Xoan Bautista. 
Recoñece a auga como segino fundamental 
do bautismo e relaciona o seu significado 
cos signos do sacramento. 
Comprendo o significado do bautismo para 
os cristiáns e aprende algúns signos 
presentes no sacramento. 
Recoñece o valor da auga para a vida e 
comprende a necesidade de facer uso 
responsable dela. 

B 
I 

A misión de Xesús é facer felices aos homes. 2. Distinguir como Xesús fai felices aos 
homes cos seus xestos e accións.  

2.1 Descobre e subliña, nos relatos 
de milagres, os xestos e accións de 
Xesús que fan felices aos homes. 

X AA 
SIEE 

Dialoga cos seus copañeiros sobre 
situacións compexas nas que debemos 
facer o ben. 
 Le con atención o relato bíblico e 
comprende as ideas principais. 
Profundiza na emoción da tenrura a través 
dunha lectura. 
Realiza actividades de coprensión sobre 
diferentes relatos do evanxeo que lle 
axuden a comprender mellor a tenrura de 
Xesús. 
Aprende a través dunha testemuña como 
axudar aos máis desfavorecidos. 
Coñece como se comportou Xesús cos 
marxinados da súa época. 
Recopila información sobre persoas 
excluidas na actualidade. 

2.2 Respecta e valora o 
comportamento de Xesús cos 
pecadores. 

CSC 
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A O seguimento de Xesús. Diferentes 
respostas á chamada de Xesús. 
 

3. Comparar as diferentes respostas dos 
amigos de Xesús á súa chamada. 

3.1 Identifica e comenta algunhas 
características diferenciais nas 
respostas das persoas que chama 
Xesús nos relatos evanxélicos. 
 

X CL 
CSC 
SIEE 

Dialoga cos seus compañeiros sobre 
situacións nas que tivo que elexir en 
situacións difíciles. 
Le, analiza e relaciona  os puntos clave do 
relato bíblico. 
Coñece aos primeiros discípulos de Xesús e 
comprende que o seu seguimento é 
esixente. 
Reflexiona sobre algunha persoa seguidora 
de Xesús na actualidade. 
Sintetiza as características do seguinto á 
Xesús. 
Representa gráficamente a chamada de 
Xesús aos apóstolos. 
Descubre o labor dos misioneros no 
mundo. 

BLOQUE 4.PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA. A IGREXA 
I 
A 

A Igrexa continuadora da misión de Xesús. 1. Identificar e valorar as accións da 
Igrexa que continúan a misión de Xesús. 

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

X CD 
AA 
CSC 

Identifica algunhas das cuasas que provocan 
inxustizas no mundo e propón algunhas 
solucións. 
Coñece o labor misionero de diferentes 
organismos que traballan pola Igualdade e a 
palicación dos Dereitos Humanos. 
Representa accións necesarias para o ben 
da humanidade. 
Coñece a vida de san Francisco Xabier como 
misioneiro. 
Descobre os sentimentos de seguridade e 
confianza que xera a vida en grupo.  

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

X 
CL 

SIEE 

A 
B 
I 

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

2. Sinalar a oración como unha forma de 
expresión da amizade con Deus.  

2.1 Compón textos que expresen o 
diálogo da persoa con Deus. 

X 
CL 

SIEE 
Identifica aspectos da súa vida que facilitan 
o diálogo con Deus e aqueles que o 
dificultan. 
Aprende algúns elementos que lle axudan a 
falar con Deus. 
Identifica comportamentos que lle axudan 
a recuperar a cordialidade cos seus 
compañeiros a través do diálogo. 

2.2 Recompila e pon en común cos 
seus compañeiros oracións que a 
comunidade cristiá utiliza 
cotidianamente. 

X 
CL 

CSC 
CEC 

Distingue diferente formas de falar con 
Deus. 
Identifica palabra importante na oración. 
Aprende a necesidad do silencio interior 
para poder falar con Deus. 
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3. Descubrir trazos da amizade con Deus 
na vida cotiá. 

3.1 Observa e descobre na vida dos 
santos manifestacións da amizade 
con Deus. 

X 
AA 
CEC 

Le con atención e comprende as ideas 
principais do relato bíblico 
Descobre a través de un testimonio que o 
silencio favorece o diálogo con Deus. 
Interpreta unha obra de arte dende a 
perspectiva relixiosa. 

B 
I 

O Nosopai, signo de pertenza á comunidade 
cristiá. 

4. Comprender que a oración do 
Nosopai expresa a pertenza á 
comunidade eclesial. 

4.1 Explica significativamente a 
orixe do Nosopai. 

X 
CL 

CSC 
Recoñece as peticións e loubanzas do 
Nosopai. 
Le e comprende a oración do Noso pai. 
 
 4.2 Reconstrúe e dramatiza o 

contexto no que Xesús entrega a 
oración do Nosopai aos discípulos. 
 

X 
CL 

CSC 
CEC 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 
A A experiencia de pecado nos relatos das 

relixións 
antigas. 
 

1. Descubrir nos relatos das relixións 
antiguas a experiencia do pecado 
humano. 

1.1 Localiza e describe situacións de 
pecado descubertas nos relatos das 
relixións antigas. 

X Cl 
CEC 

Identifica accións que poden levar a romper 
a amizade con Deus e cos demáis. 
Aprende pautas e criterios de decisión que 
lle axudan nas súas decisións cotiás. 
Sabe diferenciar situacións de pecado na 
súa vida cotiá. 
Elabora un esquema con eleccións e 
consecuencias da súa vida cotiá 
comparándoas co relato de Adán e Eva. 

1.2 Cualifica o tipo de pecado en 
situacións da súa contorna e 
compáraas coas atopadas nos 
relatos das relixións antigas. 
 

X CL 
CSC 
CEC 

B O perdón como necesidadedo ser humano. 2. Identificar a necesidade do perdón 
para ser feliz. 

2.1 Lembra e acepta situacións 
persoais ou sociais que necesitan de 
perdón. 
 

X AA 
CSC 

Recoñece actitudes e sentimentos que lle 
axudan a recoñecer e evitar situacións nas 
que falta a convivencia. 
Recoñece a necesidade do perdón a través 
de exemplos actuais. 
Aprende a importancia de aceptar aos 
demáis e sertirse aceptado. 

BLOQUE 2. A REVELAICÓN. DEUS INTERVÉN HA HISTORIA 
A 
B 

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

1. Identificar a orixe do pecado nalgúns 
relatos bíblicos. 

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 á 
situación actuais. 

X CL 
CSC 
CL 
AA 
CSC 

Recoñece situacións e persoas que agrada a 
Deus. 
Recoñece situacións de conflicto e 
arrepentiemento na súa vida cotiá. 
Dialoga sobre situacións inxustas. 
Recorda as acracterística do perdón. 

1.2. Lembra e narra 
acontecementosactuais nos que se 
rexeitou a amizade con Deus. 

 Deus está sempre disposto ao perdón. 2. Coñecer as características do perdón 
de Deus. 

2.1 Descobre e enumera as 
características do perdón de Deus 
nalgúns relatos bíblicos. 
 

X CL 
AA 

I 
A 

Infidelidade a misión encomendada por 
Deus na historia de David. 
 

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

3.1. Identifica e describe 
comportamentos da vida do rei 
David que se opoñen ávontade de 

X CL Recoñece accións cotrarias a vontada de 
Deus. 
Recorda as ideas pricipais da historia de 
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David sente na súa vida a necesidade de 
redención. 

Deus. David. 
 
Analiza situacións difíciles de perdón cos 
seus compañeiros. 
Dialoga cos seus compañeiros sobre as 
actitudes do rei David. 
Desfruta contemplando unha escultura e 
descubre os sentimentos que lle transmite. 

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

4.1 Compara a actitude de David 
con situación persoais nas que 
sentiu a necesidade de ser 
perdoado. 

X AA 
CSC 

4.2 Recoñece e expresa 
artísticamente escenas da historia 
de David nas que Deus perdóalle. 
Mostra respecto polas intervencións 
dos seus compañeiros. 

X CSC 
SIEE 
CEC 

I Dios fiel promete un Mesías. 5. Aprender e lembrar historias bíblicas 
nas que Deus promete o Mesías. 

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

X AA Coñece a resposta de María ao anxo e 
descubre os sentimentos  de María ao dicir 
sí. 
Aprende historias bíblicas dos profetas nas 
que se anuncia o Mesías. 
Valora a importancia da familia e enumera 
as características da familia cristiana. 
Aprende que todos os cristiáns formamos 
unha familia. 
Descubre que o diálogo é o mellor xeito de 
superar e resolver conflitos. 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
I 
A 
 

O perdón de Deus: accións e parábolas de 
Xesús. 

1. Comprender o significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 

1.1 Analiza, comenta e crea relatos 
ondeactualiza as parábolas do fillo 
pródigo e do fariseo e o publicano. 

X CL 
CSC 
SIEE 

 

Comprende as ideas principais do relato 
bíblico. 
Descubre os sentimentos das personaxe dos 
relatos bíblicos. 
Relaicona situacións cotiás coa parábola do 
fillo pródigo. 
Descubre algunhas das características màis 
importantes do Reino de Deus. 
Aprende que di Xesús do Reino de Deus 
Relaciona fotografías coa presenza nelas do 
Reino de Deus. 
 

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

2.1 Visualiza, en obras de arte, 
escenas de perdón e explícaas.  

X CL 
CD 
CEC 

B 
 

Amizade e preferencia de Xesús polos máis 
débiles e necesitados. 

3. Recoñecer a iniciativa de Xesús polos 
máis necesitados e os enfermos. 

3.1 Busca, subliña e comenta trazos 
da preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos, nos 
textos evanxélicos. 

X CL 
CSC 

Elabora un calendario cuaresmal. 

B 
I 

Xesús cumpre a vontade do Pai: paixón e 
morte de Xesús. 

4. Comprender e apreciar que, na súa 
paixón e morte, Xesús estáa cumprir a 
vontade do Pai. 

4.1 Secuencia ordenadamente 
escenas daHistoria da Paixón e 
identifica as palabras de Xesús que 
expresan a súa relación co Pai. 

X CL 
CMCT 

Diferencia entre situacións que se fan 
voluntariamente doutras. 
Le con atención o relato bíblico da última 
cea e comprende as súas ideas principais. 
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4.2 Distingue e explica frases do 
relato da oración no horto dos 
Olivos que expresan a obediencia de 
Xesús ao Pai. 

X CL Secuencia as partes máis importantes da 
historia da Paixón de Xesús. 
Aprende que se celebra cada día da Semana 
Santa. 
Aprende cales son as características máis 
importantes da Vixilia Pascual. 
Construe un cirio pascual. 
Le e comenta as frases máis importantes de 
Xesús no horto das Oliveiras. 

BLOQUE 4.PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA. A IGREXA 

I 
A 

O sacramento da Reconciliación.  
 

1. Explicar que a través do sacramento 
da Reconciliación 
Deus concede o perdón. 

1.1 Coñece e explica as condicións 
para acoller o perdón de Deus. 

X Cl 
AA 

Dialoga cos seus compañeiros sobre a 
importancia do perdón na familia e no 
colexio. 
Comprende en que ocnsiste o perdón de 
Deus. 
Descubre a importancia do arrepentimento 
e a restitución do dano cusado. 
Enumera os pasos do sacramento do 
perdón. 

1.2 Describe os pasos da celebración 
do sacramento do Perdón. 

X CL 
SIEE 

A 
B 
I 

A celebración da Eucaristía. 
 

2. Diferencia signos e momentos da 
celebración da eucaristía. 

2.1 Vincula símbolos, significados e 
momentos na celebración 
eucarística. 

X CD 
CEC 

Le e comprende o relato bíblico  
Aprende quenes forman a Santísima 
Trinidade. 
Recorda as ideas principais da actuación 
do Espírito Santo. 
Aprende os diferentes momentos da 
eucaristía. 
Distingue cales son os símbolos da 
eucaristía. 
Realiza un debuxo con momentos en que 
oran os cristiáns. 
Dialoga sobre o valor da gratuidade e o 
esforzo polos demáis. 
Recorda as principais características dos 
primeiros cristianos. 

B 
I 

A Coresma: tempo penitencial. 3. Coñecer trazos da Coresma como 
tempo penitencial. 

3.1 Investiga e presenta con diversos 
recursos obras e institucións da 
Igrexade carácter penitencial. 

X CD 
CSC 
SIEE 

Enumer as característica máis importantes 
da Coresma. 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1.O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 
I A persoa humana foi creada con desexo de 

ben. 
 

1. Recoñecer e estimar que Deus creou á 
persoa humana con desexo de ben. 

1.1.Localiza, a través de diversas 
fontes, biografías que mostran o 
desexo humano do ben. Comparte 
cos seus compañeiros os trazos máis 
significativos. 

X CD 
AA 

SIEE 
CEC 

Identifica situacións nas que se brinda ou 
recibe axuda das persoas do seu aredor e 
experimenta a alegría que lle produce. 

B 
A 

O ser humano sente alegría cando realiza 
ou recibe o ben. 

2. Esforzarse por identificar que a 
adhesión ao ben xera felicidade. 

2.1.Xustifica críticamente as 
consecuencias que se derivan de 
facer o ben. 

X CL 
CSC 
SIEE 

Describe como pode axudar un cristián en 
algunha situacións de inxustiza e dramatiza 
algunha delas. 
Identifica as consecuencias da boa acción 
da viúva co profeta Elías. 
Compara o modo de actuar da viúva do 
relato con algunha situación da súa vida 
cotiá. 
Describe a actuación de das diferentes 
personaxes da parábola do bo samaritano e 
califica os seus comportamentos. 
Valora a importancia de facer o ben e pon 
en práctica un proceso de reflexión previo á 
toma de decisións. 
Comprende a satisfacción que produce usar 
a liberdade para facer cousas boas. 
Contempla unha pintura e valora o 
comportamento de Jacob para acanzar os 
dereitos de primoxenitura. 

2.2.Propón situacións na historia que 
manifestan o beneficio de facer o 
ben. 

X CL 
SIEE 
CEC 

BLOQUE 2.A REVELAICÓN. DEUS INTERVÉN HA HISTORIA 
B Deus fai alianza co seu pobo. 

 
1. Interpretar o significado da Alianza de 
Deus co seu pobo. 
 

1.1.Define o termo bíblico de 
Alianza. 

X CL 
AA 

Le e comprende o relato do Éxodo no que 
Deus fala a Moisés sobre a alianza do seu 
pobo. 
Aprende que o pobo de israel pasou 40 
anos polo deserto e coñece o valor 
simbólico do número 40 na Biblia. 
Enumera situacións da súa vida cotiá nas 
que as persoas actúan con confianza e as 
valora. 
Sintetiza as ideas principais da alianza nun 
mapa conceptual. 
Descubre como Israel confía en Deus e os 
sentimentos que xenera esta confianza. 

1.2.Explica e sintetiza os trazos 
característicos da Alianza de Deus co 
seu pobo. 
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B 
I 

Deus desexa un pobo santo: os dez 
mandamentos. 

2. Comprender e respectar as 
aracterísticas do pobo que Deus quere 
contidas no decálogo. 

2.1.Clasifica e é consciente do 
contido do decálogo. 

X CL 
AA 
CEC 

Contempla unha pintura que representa o 
momento no que Deus entrega as taboas 
da lei a Moisés. 
Coñece os dez mandamentos e aprende a 
interpretalos. 
Dialoga cos seus compañeiros sobre 
siruacións da vida cotiá que teñan relación 
cos dez mandamentos. 

2.2.Describe coas súas palabras 
experiencias da súa vida 
relacionadas cosmandamentos. 
 

X CSC 

I 
B 

A Biblia: estrutura e composición. 
 

3. Distinguir e memorizar os distintos 
tipos de libros do Antigo e Novo 
Testamento. 

3.1.Nomea e clasifica os grupos de 
libros no Antigo e Novo Testamento. 

X CMCT 
AA 

Recoñece os distintos tipos de libros da 
Biblia. 
 

4. Explicar os diferentes autores e 
momentos da historia en que se 
compuxo a Biblia. 

4.1.Confecciona materiais para 
situar cronoloxicamente os 
principais libros da Biblia. 

X CMCT 
CD 

SIEE 
 

Coñece a cronoloxía fundamental dos libros 
bíblicos e comprende como se organizan. 
Distingue o tipo de narracións do AT e do 
NT. 
Recoñece a algúns dos autores dos libros 
da Biblia. 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

I O encontro con Xesús desvela á persoa a 
súa verdadeira identidade salvífica de Deus. 

1. Recoñecer en relatos evanxélicos o 
cambio que xera o encontro con Xesús. 

1.1.Interpreta e aprecia o cambio 
que orixinou o encontro con Xesús 
nalgúns dos personaxes que 
aparecen nos evanxeos. 

X CL 
CSC 
SIEE 

Identifica nos relatos evanxélicos como se 
transforma a vida dalgunhas persoas ao 
atoparse con Xesús. 
Explica como o encontro de Xesús con 
Zaqueo cambia a súa forma de vida. 
Distingue diferentes modos que posibilitan 
o encontro con Xesús hoxe en día. 
Describe algúns cambios que experimenten 
as persoas no seu encontro con Xesús. 
Enumera as características que definen a 
relación de amizade con Xesús. 

B 
I 

Os signos do reino: os milagres. 2. Coñecer e Interpretar o significado dos 
milagres de Xesús como acción de Deus. 

2.1.Selecciona, xustifica a elección e 
explica por escrito o significado 
dalgúns milagres. 

X CL 
AA 

Le con atención relatos de milagres e 
comprende as ideas principais. 
Reflexiona sobre os diferentes xeitos de 
representar un milagre de Xesús, 
dependendo da cultura á que se dirixe. 2.2.Dramatiza con respecto algúns 

milagres narrados nos evanxeos. 
X CL 

CSC 
CEC 

B 
I 

A resurrección: cumprimento do plan 
salvífico de Deus. 

3. Comprender que Deus rescata a Xesús 
da morte. 

3.1.Sinala afirmacións das 
testemuñas recollidas nos primeiros 
capítulos dos Feitos dos Apóstolos 
onde se recoñece que a 
resurrección é acción de Deus. 

X CL 
CSC 
SIEE 

Le e comenta algunhas citas do libro dos 
Feitos dos Apóstolos. 
Describe algúns encontros de Xesús cos 
seus discípulos, tras a súa resurrección. 
Contempla unha pintura qu representa a 
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3.2.Reconstrúe utilizando as TIC os 
encontros co Resucitado que 
describen os relatos evanxélicos. 

X CD 
CEC 

carreira de Xoan e Pedro cara o sepulcro e 
analiza os sentimentos dos dous discípulos 
ante a noticia da resurrección de Xesús. 
Busca información sobre diferentes 
símbolos relacionados coa resurrección de 
Xesús e recoñece en que celebracións os 
utilizan os cristiáns. 
Relaciona o desexo de ser felices coa 
resurrección de Jesús. 
Valora a vida ao seu arredor e asómbrase 
ante a vida que surxe. 
Pensa nalgunha situacion feliz da vida e 
enumera as persoas coas que comparteu a 
súa alegría. 

3.3.Busca e explica signos e xestos 
da comunidade cristiá onde se 
manifesta a presenza de Xesús hoxe. 

X CL 
AA 

SIEE 
CEC 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA. A IGREXA 
B A Igrexa: ministerios e servizos. 

 
1. Coñecer e respectar a composición da 
Igrexa. 

1.1.Identifica e describe os trazos e 
funcións dos diferentes membros da 
comunidade eclesial. 

X CL 
AA 
CSC 

Describe a misión dos diferente membros 
da Igrexa e pon exemplos das tarefas que 
realizan. 
Relaciona diferentes accións coas 
dimensións da comunidade cristián e 
profundiza nalgunha delas. 
Reflesiona sobre as tarefas que realizan os 
sacerdotes, relixiosos e laicos e como se 
compreometen a cumprir a misión de 
servizo no seno da Igrexa. 
Identifica as catro dimensións do servicio 
na comunidade de Taizé. 
Describe as actitude que favorecen o 
traballo en equipo. 
 

A 
B 
I 

A Eucaristía, renovación do sacrifico de 
Xesús na cruz. 

2. Identificar o vínculo que existe entre a 
Última Cea e a paixón, morte e 
resurrección de Cristo. 

2.1.Explica e valora o significado das 
palabras de Xesús na Última Cea. 

X CL 
 

Aprende o significado do domingo para os 
cristiáns. 
Reflexiona sobre a importancia das 
celebracións na vida das persoas e 
enumera algúns ritos que as acompañan. 
Explica como os sacramentos acompañan 
aos cristiáns nos momentos más 
significativos da súa vida. 
Localiza textos do evanxeo nos que Xesús 
se reunía coa xente para compartir e 
explica o sentido de cada un. 
Ordena os seis tempos litúrxicos que se 
producen ao longo do ano. 
Identifica os momentos da aucaristía e 
relacionaos coas expresións propias de 
cada momento. 
Describe como os primeiros cristiáns 
celebran a eucaristía. 
Describe os xestos e as palabras coas que 
se celebran algúns momentos da eucaristía. 
Contempla unha pintura que representa a 
última cea de Xesús e identifica os 
elementos e xestos principais que Xesús 
utilizou na propia cea e na preparación da 
mesma. 

2.2.Asocia a celebración da 
Eucaristía coas palabras e os xestos 
de Xesús na última Cea. 

X AA 
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ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

 BLOQUE 1.O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 
B 
I 

A incapacidade do ser humano para ser feliz 
reclama a salvación. 

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

1.1. Identifica e xulga situacións nas 
que recoñece a imposibilidade de 
ser feliz. 

X 
CL 

CSC 
Le o relato bíblico da Tempestade 
calmada e identifica os sentimentos dos 
discípulos antes e despois da tempestade. 
Dialoga cos seus compañeiros sobre 
situacións nas que sentiu medo. 
Clasifica e pon exemplos dalgúns límites 
que se atopan as persoas no seu camiño 
cara a felicidade. 

2. Recoñecer e aceptar a necesidade 
dun Salvador para ser feliz. 

2.1. Busca, compara e comenta 
distintas expresións do desexo 
humano de salvaciónna literatura e 
música actuais. 
 

X 
CL 
AA 

SIEE 

Descubre que o camiño cara a felicidade 
está en Xesús e enumera persoas do seu 
entorno que son felices. 
Describe situacións nas que necesitou a 
axuda dos demáis para superar 
obstáculos e identifica a persoas que lle 
axudan na súa vida para ser feliz. 
Descubre que Deus está sempre ao noso 
lado e nos axuda en momentos de 
dificultade. 
Identifica sentimentos contrapostos de 
confianza e desconfianza. A 

I 
A plenitude do ser humano está na relación 
con Deus. 
 

3. Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que a 
plenitude humana alcánzase na relación 
con Deus. 
 

3.1. Descobre e explica por que os 
enterramentos, pinturas, ritos e 
costumes son signos da relación do 
home coa Divindade. 

X 
CL 
CD 
CEC 

Descubre a presenza de Deus na natureza 
e nos mesmos. 
Elabora tres preguntas as que ningúen 
poida responder. 
Reflexiona sobre como responder a 
algunhas presguntas fundamentais. 
Sintetiza as preguntas fundamentais que 
se fan as persoas por medio dun mapa 
conceptual. 
Comprende as ides pricipais do relato 
bíblico do apóstolo Pablo. 
Coñece ritos e ceremonias relixiosas que 
axudan ás persoas na súa relación con 
Deus. 
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4. Recoñecer que a relación con Deus fai 
á persoa máis humana 

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. 
 

X 
CD 

SIEE 
CEC 

Aprende os compromisos dos encontros 
ecuménicos pola paz para a construcción 
dun mundo máis xusto e pacífico. 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN. DEUS INTERVÉN HA HISTORIA 

A 
I 

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

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

1.1. Identifica e valora expresións 
recollidas nos libros sapienciales que 
enriquecen e melloran á persoa. 

X 
CL 
AA 
CSC 
CEC 

 

Relaciona algunhas parábolas e outros 
textos bíblicos cos contidos dos libros 
sapienciais. 
Identifica os nomes dos libros sapienciais 
e rende as súas ensinanzas principais. 
Dialoga sobre experiencias propias e 
alleas relacionadas con algunhas 
ensinanzas dos libros sapienciais. 
Relaciona algúns textos bíblicos con 
refráns populares. 
Reflexiona sobre as persoas que lle 
ofrecen confianza en caso de dúbida e 
dificultade e valora que Deus sempre está 
ao seu lado. 
Descubre que a sobedoria de Deus nos 
axuda a resolver situacións difíciles. 

1.2. Investiga e contrasta a sabedoría 
popular con expresións da sabedoría 
de Israel entendendo un xuicio 
persoal. 

X 
CL 
AA 

SIEE 
CEC 

1.3. Propón, dialogando cos seus 
compañeiros, situacións e 
comportamentos onde se expresa a 
riqueza humana que aparece nos 
textos sapienciais. 

X 
CL 

CSC 
CEC 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 
B 
I 

Xesucristo, desvela ao Pai. 1. Distinguir que a través Xesús 
atopamos a Deus. 

1.1. Busca nos discursos do evanxeo 
de Xoanan frases que expresan a 
relación de Xesús co Pai e esfórzase 
por comprender o seu significado. 

X 
CL 
AA 

Le con atención o relato de Xoán e 
reflexiona sobre as respostas que Xesús 
da ás preguntas que lle plantexan Tomás e 
Filipe sobre a identidade do Pai. 
Aprende que accións nos conducen ao 
camiño do encontro co Pai e cales non. 
Profundiza no significado da palabra 
desvelar a partir de situacións e exemplos 
cercanos á súa vida cotiá. 
Descubre no sorriso e bondade das 
persoas o verdadeira faciana de Deus. 
Deeña un cartel publicitario para atraer ás 
persoas cara o coñecemento de Deus Pai. 

1.2. Identifica e sintetiza os trazos 
que Xesús desvela do Pai nos 
discursos do evanxeo de Xoán. 
 

X 
CL 
AA 

A As tentacións de Xesús: obstáculo ao 
cumprimento do plan de Deus. 

2. Esforzarse por comprender que Xesús 
ten que vencer obstáculos externos para 

2.1. Extrapola as dificultades que tivo 
Xesús na súa vida para obedecer ao 

X 
AA 
CSC 

Identifica algúns obstáculos que impiden 
ás persoas alcanzar os seus obxectivos e 
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realizar a vontade de Deus. Pai con situacións que viven os seres 
humanos. 

 
 

pensa a que se debe renunciar para 
conseguilos. 
Le con atención o relato bíblico das 
tentacións e reflexiona sobre as probas 
que experimentou Xesús no deserto. 
Relaiciona os obstáculos que atopou 
Xesús con algunha situación da súa vida 
cotiá. 
Elabora unha historia de superacióncon 
dous finais alternativos. 

B 
I 

Xesús envía aos discípulos para continuar 
coa súa misión salvífica. 
 

3. Comprender que a misión de Xesús 
continua na Igrexa. 
 

3.1. Localiza e explica a misión 
apostólica nas expresións de Xesús 
recollidas nos evanxeos sinópticos. 

X 
CL 

CSC 
CEC 

Decubre na lectura do relato bíblico en 
que consiste a tarefa de evanxelizar que 
encomendou Xesús aos discípulos. 
Comprende o sentido de evanxelizar e 
explica coas súas palabras o máis 
importante da vida e mensaxe de Xesús. 
Recoñece a misión da Igrexa e descubre 
que está formada por persoas de todo o 
mundo con linguas e culturas diferentes. 
Aprende os tres modos de vida nos que 
se organizan os cristiáns. 
Aprende como é a organización dunha 
parroquia e  descubre algúns datos da súa 
paroquia máis proxima. 
Comprende a partires da lectura dun 
texto a tarefa que a Igrexa debe realizar 
no mundo 

3.2. Constrúe un mapa comparativo 
das accións de Xesús e as da Igrexa. 

X 
CMCT 

CD 
SIEE 

BLOQUE 4.PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA. A IGREXA 
B Os sacramentos ao servizo da misión da 

Igrexa: Confirmación, Orde e Matrimonio. 
 

1. Diferenciar a achega dos sacramentos 
de servizo á misión da Igrexa. 

1.1. Coñece e explica con exemplos a 
razón pola que Confirmación, Orde e 
Matrimonio están ao servizo da 
Igrexa. 

X 
CL 

CSC 
 Aprende algunhas características do 
sacramento da confirmación. 
Dialoga cos seus compañeiros sobre 
experiencias co sacramento da 
confirmación. 
Explica algúns signos e símbolos que se 
usan na celebración dos sacramentos da 
confirmación, orde sacerdotal e 
matrimonio. 

1.2. Aprende e diferencia os signos e 
momentos celebrativos da 
Confirmación, a Orde e o 
Matrimonio. 

X 
AA 
CEC 

B 
 

A Pascua, tempo de resurrección. 
Os froitos da resurrección de Xesús: a 
alegría e a paz. 

2. Identificar os trazos do tempo 
litúrxico da Pascua. 

2.1. Sinala e explica os principais 
signos pascuales. 

X 
CL 
AA 
CEC 

Aprende cales son os signos presentes na 
celebración da Pascua. 
Reflexiona sobre cada un dos signos da 
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 2.2. Crea unha composición onde se 
exprese a alegría e a paz que 
experimentaron os discípulos ao 
atoparse co Resucitado. 

X 
CL 

SIEE 
celebración do tempo de Pascua. 
Compara os sentimentos os discípulos nas 
viaxes de ida e volta a Xerusalén, tralo 
encontro con Xesús. 
Le con atención o relato bíblico do 
encontro con Xesús no camiño de Emaús 
e descubre a alegría dos discípulos ao 
comprobar que Xesús está vivo. 
Contempla un cadro que representa a 
cena de Emaús e representa nun debuxo 
o momento desa cea. 
Reflexiona sobre os sentimentos que 
produce botar a algúen de menos. 

B 
 

Os cristiáns, testemuñas da resurrección. 3. Recoñecer e valorar o cambio de vida 
xerado polo encontro co Resucitado. 

3.1. Selecciona testemuños de 
cristiáns e xustifica o cambio xerado 
polo encontro co Resucitado 

X 
CD 
CSC 
CEC 

Descubre na testemuña dun misioneiro 
un xeito de cumplir a misión de Deus. 

 
 


