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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

      O ensino da relixión católica na LOMCE 

     A asignatura de relixión católica conta cunha longa tradición no sistema educativo español e,
respondendo a razóns profundas da institución escolar e a dereitos humanos recoñecidos pola
Constitución Española,  que neste aspecto está garantida polo Acordo subscrito entre o Estado
Español e a Santa Sé sobre Ensino e Asuntos Culturais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, no cal
establécense os principios que fan posible as garantías constitucionais.

     A Lei  Orgánica de Mellora  da Calidade da Educación,  confire  ao ensino das relixións  o
tratamento académico, en Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato, que lles corresponde
pola  súa importancia  para  o  logro  da educación integral  do  alumno,  conforme ao previsto  na
Constitución  Española  (art.  27.2  e  3) e  nos  acordos  subscritos  polo  Estado  Español.

     A Disposición Adicional Segunda responde ao dereito das nais e pais á formación relixiosa e
moral dos seus fillos e fillas, segundo as súas conviccións, establecendo que a relixión católica
incluiráse  coma  área  ou  materia  nos  niveis  educativos  que corresponda,  que  será  de  oferta
obrigatoria para os centros e de carácter voluntario para o alumnado. 

     O currículo do ensino da relixión católica constitúe unha síntese básica e global da mensaxe
cristiá, adecuada á idade do alumnado, ás esixencias epistemolóxicas da materia, ás expresións
culturais da contorna e ás demandas didácticas do sistema educativo. Enmárcase nun contexto
histórico  e social,  inclúe  parte  do  gran  acervo  cultural  e  artístico  que  emana  da  fe  católica
e doutras confesións,  e posibilita a análise comparada dos contidos en diálogo coa cultura do
noso tempo.

     A síntese da mensaxe cristiá, que se presenta no currículo, fundamenta e motiva os valores e
actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que o alumnado
adquira as competencias adecuadas á súa idade e no tempo de cada etapa. 

     Non podería existir unha formación integral e, xa que logo, unha educación de calidade, se non
se  desenvolvesen  todas  as  capacidades  inherentes  ao  ser  humano,  entre  as  cales  atópase
constitutivamente a capacidade transcendente. Esta capacidade básica do individuo, adquire o
seu auténtico cumprimento na procura do sentido último da vida.

     Enraizada no máis profundo do ser, o alumnado vai descubríndoa -tendo en conta os niveis de
aprendizaxe  propios  de  cada  idade-  nos  símbolos  e  signos  da súa  contorna,  no  progreso  e
humanización do propio ser humano, na linguaxe narrativa da Biblia,  nos modelos cristiáns de
identificación e, particularmente, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá.

Contribución da área de relixión católica ao desenvolvemento das competencias
básicas

     O ensino relixioso católico como materia integrada no currículo do alumnado contribúe tamén,
de xeito importante, á maioría das competencias básicas do currículo. Con todo, esta contribución
non obsta para que a área de relixión e moral católica concrete e especifique as súas propias
competencias. 

     A relixión e moral católica aporta á competencia cultural e artística, unha  valoración crítica da
cultura,  motivando ao mesmo tempo o aprecio da propia cultura e estímaa adecuada doutras
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tradicións culturais e relixiosas.

     A cultura e a historia europea occidental,a  cultura española e a propia historia e cultura
galega, non  poden  ser  comprendidas  e  asumidas  se  se  prescíndese  do  feito  relixioso
presente sempre na historia cultural dos pobos. 

     Con relación á competencia social e cívica, o ensino relixioso católico aporta a fundamentación
e xerarquización dos valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social da
persoalidade  do  alumnado,  en  orde  a  facer posible  a  maduración  na  corresponsabilidade,  o
exercicio da solidariedade, da liberdade, da xustiza e da caridade. 

    Iso conleva mellorar as relacións interpersoais baseadas en principios e valores que emanan da
persoa  de  Cristo  e  axuda,  en  consecuencia,  a  afrontar  as situacións  de  conflito  mediante  o
diálogo,  o  perdón  e  a  misericordia,  valores xenuinamente  cristiáns.  No  máis  profundo  do  ser
cristián xorde o gran valor da fraternidade universal. Por iso é polo que as mínimas esixencias
éticas de convivencia, participación, respecto á diversidade sexan consecuencias da fe cristiá. 

   O ensino relixioso católico aporta elementos básicos en canto ao logro da competencia en
comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica,  das linguaxes que conforman a
cultura que se transmite na área de relixión, así como das linguaxes do propio ensino relixioso.  

     O diálogo da fe coa cultura contribúe á competencia en comunicación lingüística, na medida en
que esixe exercitarse en escóitaa da palabra de Deus, nos diversos modos de comunicación que
a acción de Deus sobre o home utilizou. A súa revelación é rica en distintas linguaxes. Así, a
linguaxe bíblica e a súa riqueza de expresión e simboloxía e a súa precisión conceptual, analítica
e argumental, a linguaxe litúrxica e a súa proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo cristián, a
linguaxe, en fin, testemuñal que fai posible a transmisión vital do coñecido.

     A competencia para a autonomía e iniciativa persoal non poderá realizarse no alumno se non
comeza xa a adestrarse no coñecemento de si  mesmo,  no seu ser  máis profundo,  nas  súas
potencialidades,  na  súa  dignidade  e  no  seu  sentido.  A formación relixiosa  católica  aporta  a
devandita competencia unha cosmovisión que dá sentido á vida e, xa que logo, ao sentido da
cultura e da identidade mesma da persoa humana. Unha cosmovisión que fai posible a formación
integral do alumnado fronte a visións parciais e determinantes da liberdade propia.

     En síntese, o ensino relixioso católico non se reduce a un ensino de valores; diríxese á persoa
concreta  nos  seus  alicerces,  nas  súas  posibilidades  humanas  e, sobre  todo,  diríxese  ao  ser
humano  na  súa  finalidade  trascendente.

     
     O ensino relixioso contribúe positivamente ao desenvolvemento da competencia de aprender a
aprender no estudo e reflexión da mensaxe cristiá facilitando o impulso do traballo en equipo polo
seu intrínseco sentido comunitario, propoñendo non só unha proposta consensuada de valores e
actitudes, senón un marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións.

    As competencias específicas no área de relixión e moral católica

     O ensino relixioso católico estructúrase a partir  de catro dimensións que fundamentan as
competencias  específicas  do  ensino  relixioso  católico:  A dimensión  cultural  e  histórica,  a
dimensión  humanizadora,  a  dimensión  ético-moral e  a  dimensión  epistemolóxica.  Estas
dimensións aportan, á súa vez, elementos con referencia ás competencias básicas, xa analizadas,
e orientan e clarifican as competencias e capacidades específicas da área de relixión católica.
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     A dimensión cultural  e histórica está presente no ensino relixioso,  dado que o patrimonio
cultural,  histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades reciben do pasado
está vertebrado por contidos relixiosos. Neste sentido, a Relixión Católica deu os seus froitos na
arte, nos sistemas de significación moral, na creación popular e na acción social.

     O alumnado non só vai coñecer, senón que poderá comprender e asumir os valores que
conleva o coñecemento do feito relixioso na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e
vivencial..

     A dimensión ético-moral explicita as esixencias morais que conleva a mensaxe cristiá. Na
relixión católica ofrécese un determinado xeito de ver a vida, en cuxa base atopa un concepto de
persoa,  un núcleo referencial  de ideas e crenzas,  e a proposta dunha escala de principios e
valores. O ensino relixioso católico expón, fundamenta e xerarquiza os valores e virtudes capaces
de educar  a dimensión moral  e social  da  persoalidade do alumnado,  en orde a facer  posible
a maduración  na  responsabilidade,  o  exercicio  da  solidariedade  e  da  caridade.  Todo iso
fundamentado na Palabra e nos feitos de Xesucristo.

     Con iso estamos fundamentando un dos valores básicos, a súa dignidade como ser humano,
como fillo  de Deus.  O sistema educativo non pode ter  como obxectivo reproducir  sen máis o
modelo de sociedade existente. Haberá de dispoñer ao seu alumnado para que poidan abordar
críticamente esa sociedade e intervir nela para cambiala ou modificala e así buscar un modelo
máis xusto e fraterno. 

     Para  iso,  a  dimensión  humanizadora  faculta  ao  alumnado  para  dar  resposta  ás súas
interrogantes  máis  radicais,  facendo  á  súa  vez  posible  a  formación  de  homes  e mulleres
conscientes, críticos, libres e creadores.

     O alumnado necesita, xa nestas idades especialmente, motivacións para amar, para construír a
persoalidade máis humana, para ilusionarse en proxectos de vida altruísta e desinteresada.  O
testemuño  de  homes  e  mulleres  en  toda  a historia,  constitúe  un  referente  contínuo  para  a
autoasimilación  dos  valores  máis xenuinamente  cristiáns. 

     É importante no proceso da formación integral a orientación cara a un significado último e total
da  existencia  humana  facilitan  o  desenvolvemento  da súa  identidade  persoal,  finalidade
fundamental do quefacer escolar. 

     A dimensión epistemolóxica preséntase no ámbito escolar, na súa estrutura disciplinar, co
carácter científico co que se abordan as ciencias da relixión e a teoloxía. Os seus contidos son
saberes  cunha  fundamentación  e  unha  metodoloxía científica  propia,  implantados  con  rigor  e
tradición  na  nosa  contorna  cultural.  O  seu estatuto  epistemolóxico  orixinal  entra  no  ámbito
educativo en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de saberes e racionalidade que
operan na escola.

     A síntese  teolóxica  é  unha  dimensión  básica  e,  á  súa  vez,  o  obxectivo  xeral  que irá
desenvolvéndose e aplicándose en cada unha das etapas e cursos con referencia a cada un dos
núcleos temáticos que conforman a síntese teolóxica: O fenómeno relixioso, a cultura e a historia
da relixión,  a  Biblia,  Deus Pai/Nai,  Xesucristo,  O Espírito Santo,  a  Igrexa,  os  sacramentos,  a
liturxia, a vida cristiá, a moral e os valores, a Virxe María, a escatoloxía...

     A partir destas dimensións concretamos e desenvolvemos as competencias específicas da
materia de relixión católica, a competencia cultural e histórica, a competencia humanizadora, a
competencia  ético-moral  e  a  competencia epistemolóxica  e  a  competencia  de  sentido
trascendente, contribuíndo, á súa vez, ás competencias básicas comúns a todas as materias do
currículo do alumnado. 
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     Conforme ás competencias establecidas no citado Acordo internacional e recoñecidas na 
Disposición Adicional Segunda da Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación, 
corresponde á Conferencia Episcopal Española fixar o currículo da área de Relixión e Moral 
Católica.

Sobre a programación didáctica 

A Programación Didáctica é un medio imprescindible, un instrumento necesario para que
todo profesor/a poda  dispor dunha guía na elaboración das súas programacións de aula que van
a ser o marco de referencia en toda actuación educativa.

A Programación Didáctica é froito dunha reflexión e dun consenso do profesorado, tendo
coma punto de partida a Lei Orgánica de Educación e o Decreto de ensinanzas mínimas da
Consellería de Educación  pero adaptando as súas propostas ao noso ámbito de actuación e á
nosa contorna.

Prioridades establecidas.

 Aproveitar  ao  máximo todo o  que  a  contorna ofrece,  para  potenciar  o  seu coñecemento,
coidado e respecto.
 Utilizar a oferta socio-cultural  que ofrece o concello.
 Desenvolver actividades, se fose necesario, fora da nosa contorna para paliar as carencias
que o mesmo nos ofrece.
 Concienciar aos pais/nais da necesidade de reforzar a súa colaboración na acción da escola,
tratando  de  implicalos  na  consecución  dos  obxectivos  educativos,  procurando  que  se
responsabilicen na programación dun horario de traballo no fogar.
 Favorecer unha maior presenza das familias na escola e na educación dos menores:

 Solicitando a súa colaboración en actividades escolares e extraescolares, de ser o caso.
 Propiciando cauces para recoller iniciativas de participación familiar.
 Fomentando a comunicación pais-profesorado.

 Potenciar a xestión democrática en todos os aspectos da vida escolar.
 Realizar actividades que favorezan a  tolerancia entre os alumnos/as aceptando as diferenzas
por  razón  de  procedencia,  etnia,  xénero,  capacidade  económica,  nivel  social,  conviccións
políticas, ou relixiosas, así coma discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas.
 Participar  en  cursos  de  perfeccionamento  que  actualicen  as  técnicas  didácticas  do
profesorado.
 Establecer cauces de coordinación entre os titores/as e o equipo de orientación e apoio para
dar a resposta adecuada aos alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo.
 Asumir e concienciarnos da forma plena nas tarefas do centro, para un mellor funcionamento,
programando reunións coas familias para informarlles sobre a actividade do mesmo.
 Manter relacións de colaboración coas institucións da localidade e con outros centros da zona.
 Fomentar  a  responsabilidade  do  alumnado  en  pequenas  tarefas  para  poder  consensuar,
concretar, e por en práctica as normas establecidas en grupo,...
 Desenvolver as actividades que potencien a adquisición positiva de unha imaxe de si mesmo e
da adecuación en actitudes e valores.
 Encauzar e desenvolver actividades que favorezan a creatividade entre os alumnos/as.
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 Unificar criterios de actuación do profesorado para mellorar a conduta social do alumnado
 Fomentar o respecto e a inclusión de membros de outras culturas na vida do centro
 Programar as actividades partindo do contorno, sempre que sexa posible, e tendo en conta os
recursos do centro.
 Potenciar gradualmente as actividades grupais e as técnicas de estudio en todas as áreas.
 Realizar, ao principio de toda aprendizaxe, unha avaliación inicial, baseada en observacións,
preguntas orais ... etc.
 Motivar  e orientar  dependendo do nivel  madurativo,  dando máis  ou menos autonomía ao
alumnado.
 Procurar que o ensino sexa activo e participativo

Características da área de Relixión

Para  alcanzar  os  obxectivos  e  a  aprendizaxe  do  programa de  contidos  nesta  área,  é
necesario optar por unha metodoloxía que sirva de camiño para alcanzar tales metas.

Esta  metodoloxía  inclúe  principios  didácticos,  actividades  e  recursos  de  ensino-
aprendizaxe,  baseouse  nas  orientacións  didácticas  do  currículo  de  Relixión  da  Conferencia
Episcopal para a Educación Primaria, nas finalidades educativas prescriptivas da lei vixente, e nas
achegas específicas da pedagoxía e a didáctica relixiosas.

Por elo, e polo carácter “vertical” e progresivo dos contidos  realizouse unha Programación
Didáctica de Relixión Católica para toda a etapa de Educación Infantil e Primaria; de tal xeito que
partiu  dunha Programación unitaria, e así, loxicamente, o ensino desta materia ten un criterio
común,  e  cada ciclo  enlaza  cos  contidos  vistos  nos anteriores,  dotando  ao  Proxecto   dunha
coherencia e unha unidade de criterios moi importante nunha área como esta.

Froito deste enfoque son os seguintes principios metodolóxicos desde os que se deseñaron o
material curricular que ofrece para a área de Relixión Católica, e que se concretan en:

-  Un ensino-aprendizaxe da relixión baseada no proceso psico-evolutivo do alumnado.

-  Unha construción do coñecemento baseada en aprendizaxes significativas. É dicir, un ensino
da relixión dende e para a vida persoal, cultural, social, moral e relixiosa.

-   Unha  metodoloxía  e  unhas  actividades  orientadas  dende  os  centros  de  interese  do
alumnado.

 Un enfoque do ensino da relixión dende as narracións bíblicas, e os seus correspondentes
paralelismos con situacións da vida diaria e da literatura infantil e xuvenil.

 Unha metodoloxía e unhas actividades que promovan a interdisciplinariedade con outras
áreas.
 

-  Un ensino da relixión que capacite ao alumno e á alumna para o diálogo da fe cristiá coa
cultura actual.

-   Unha metodoloxía que fomente nos alumnos e as alumnas a súa capacidade para ver,
analizar e actuar en situacións sobre: si mesmos, a sociedade e o medio ambiente.

-  Unha metodoloxía que preste especial atención á diversidade do alumnado.
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-  A adquisición dunha síntese científica e teolóxica dos principais conceptos, procedementos e
valores do feito relixioso, cristián e católico.

-  Unha metodoloxía que lles sirva para coñecer e identificar as linguaxes relixiosas e da fe
cristiá: o simbólico, o bíblico, o litúrxico e o moral ou testemuñal.

Este proxecto asume as finalidades educativas prescriptivas da Lei vixente e as do currículo
de Relixión Católica na Educación Primaria.

Para chegar a un maior nivel de concreción curricular, este proxecto integra e avalía de forma
crítica, creativa e construtiva as finalidades normativas da lei vixente e do currículo,  de Relixión
Católica da Comisión Episcopal de Ensino.

Tales finalidades poden concretarse en:

-  Educar a dimensión relixiosa dende e para a vida cotiá.

-  Favorecer o pleno desenvolvemento da personalidade do alumno e da alumna.

-  Elaborar o Proxecto Persoal de Vida a través dunha escala de virtudes e valores morais,
persoalizados, cívicos, democráticos e relixiosos.

-  Presentar a visión cristiá da persoa e da historia en diálogo con outras ciencias sociais, como
a antropoloxía, e con tradicións filosóficas e relixiosas.

-  Favorecer a capacidade de diálogo da cultura relixiosa e de  fe antropolóxica e cristiá coas
demais áreas curriculares.

-  Educar moralmente a través do desenvolvemento de bos hábitos cívicos e da práctica de
compromisos que melloren a  contorna e a sociedade.

-  Integrar a experiencia relixiosa e a educación na fe cristiá no proceso de ensino-aprendizaxe
da relixión católica.

-  Capacitar ao alumnado para elaborar respostas de sentido último ante os problemas máis
existenciais e cotiás.

– Preparar para a participación e o compromiso social  coa mellora do medio ambente, as
relacións interpersoais e a vida pública.

-   Posibilitar  a  educación integral,  persoalizadora  e  moral  a través da cultura  relixiosa:  os
coñecementos,  procedementos  e  valores  éticos  dos alumnos e as  alumnas en todos os
ámbitos da súa vida persoal, familiar, social e profesional.

– Desenvolver  a  capacidade  crítica  e  de  diálogo  ante  a  actual  cultura  audiovisual,
especialmente respecto á televisión, o vídeo, o cómic, a publicidade, internet, a prensa, a
música e a canción.
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EDUCACIÓN INFANTIL

UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E
COMPETENCIAS. 

INFANTIL 3 ANOS
UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

SETEMBRO

-Teño novos amigos.
-O primeiro día de colexio.
-Coñecemos novos amigos.

-Identificar e describir 
actitudes e
comportamentos propios 
dos amigos.
-Mostrar interese e 
desexo de coñecer e ter
novos amigos.

Competencia social e 
cívica:
Mostrar afecto polos 
compañeiros e respecto 
polas normas de 
convivencia.

Comunicación 
lingüística: expresar os 
seus sentimentos e 
emocións ao entrar ao 
colexio.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

OUTUBRO

-Xesús é amigo de todos e, 
especialmente,
dos nenos.
-Os pequenos/as somos 
amigos de Xesús e amigos
uns doutros. O meu amigo 
Xesús.

-Recoñecer a Xesús 
como ao amigo fiel que 
nos acompaña sempre e 
non nos abandona
nunca.
-Saber expresar xestos 
que digan amizade.

Aprender a aprender:
Resolver actividades 
poñendo de manifesto a 
capacidade de atención.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

NOVEMBRO

-Achégase o Nadal.
-¡Estamos contentos: Chega 
o Nadal!.
-Algúns signos externos das 
festas de Nadal.

-Escoitar e coñecer os 
relatos evangélicos
relacionados co ciclo do 
Nadal.
-Saber recoñecer aos 
personaxes do
Belén.

Cultural e artística:
Gozar e participar nas 
festas e
celebracións do Nadal.
Participar activamente na 
audición das panxoliñas.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

DECEMBRO

-Xesús naceu en Belén.
-Xesús naceu en Belén. Os 
magos de Oriente visitan a 
Xesús.
-Os cristiáns celebramos en 
Nadal o nacemento de 
Xesús.

-Coñecer o relato do 
anuncio dos pastores 
sobre o nacemento de 
Xesús.
-Contar o esencial do 
relato da visita dos Reis 
Magos a Xesús.
-Valorar os aspectos 
culturais do Nadal.

Social e cívica:
Identificar e valorar os 
principais
personaxes do Nacemento
de Jesús para adquirir un 
coñecemento dos mesmos
co advento do Nadal.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

XANEIRO -A familia de Xesús.
-Todos temos unha familia. A 
miña familia.
-Xesús e a súa familia.

-Mostrar interese por 
coñecer a vida do Neno 
Xesús na familia de 
Nazaret.

-Participar na confección 
dun membro dunha 
familia.
-Responsabilizarse das 
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-Expresar sentimentos de
agarimo e de alegría pola 
súa familia.

tarefas domésticas e 
comprometerse a 
participar nelas.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

FEBREIRO -Deus cóidanos.
-Deus coida ás persoas.
-Deus coida das aves e das 
flores.
-Colaboramos con Deus en 
coidar á
natureza e ás persoas.

-Expresar agradecemento
a Deus por todo o creado,
expresión do seu amor 
por nós.
-Discriminar accións 
positivas e negativas no 
coidado da contorna.

Coñecemento e 
interacción co mundo 
físico:
Mostrar actitudes de amor 
e axuda aos demáis 

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

MARZO

-A Semana Santa.
-A entrada de Xesús en 
Xerusalén .O Domingo
de Ramos.
-A primavera de Xesús.

-Coñecer que a Semana 
Santa comeza o Domingo
de Ramos
-Recoñecer as principais 
procesións do
seu pobo.

Autonomía e iniciativa 
persoal:
Tomar decisións que 
exercitan froitos do amor; 
a axuda e a compaixón.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

ABRIL
-A festa do bautismo.
-A auga é necesaria para 
todos os seres vivos.
-O bautismo de Xesús.

-Coñecer que o bautismo 
fainos fillos de Deus.
-Valorar a auga coma 
elemento imprescindible 
na súa vida cotiá,

Aprender a aprender:
Obedecer aos adultos 
para mellorar o ámbito 
persoal e social

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

MAIO
-María, Nai de Xesús.
-Quero á miña mamá.
-María é a nosa nai do ceo.

-Mostrar interese no 
coñecemento de María.
-Dicir diversas formas de 
expresar agarimo ás
nais.
-Preparar flores para 
ofrecerllas a María.

Cultural e artística:
Gozar na elaboración de 
manualidades.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

XUÑO
-Celebramos as festas.
-Unha festa no colexio. Os 
cristiáns
recordamos a Xesús na 
Eucaristía.

-Saber que os cristiáns 
celebran as
festas relixiosas e as 
festas relacionadas cos 
momentos máis 
importantes da vida das 
persoas.

Comunicación 
Lingüística:
Utilizar adecuadamente as
normas que rexen o 
intercambio lingüístico: 
participar en situacións de 
coloquio.
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INFANTIL 4 ANOS
UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

SETEMBRO

-Empezamos o colexio
-O primeiro día do colexio.
-Relato: O pastor e as súas 
ovellas.

-Adquirir o gusto polo bo
obrar.
Manifestar alegría por 
sentirse acolleito e 
integrado no aula.
-Recoñecer no profesor 
a alguén que o protexe 
sempre.
-Expresar 
agradecemento polo 
coidado de Deus.

Autonomía e iniciativa 
persoal:
Recoñecer e xestionar as 
emocións en relación a un 
mesmo e aos demais.
-Favorecer a conciencia 
moral autónoma e o sentido 
de responsabilidade persoal.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

OUTUBRO

-Que Bonito é o mundo!
-Conto: chegou o outono.
-Relato: Deus creou un 
mundo moi bonito

- Asociar o coidado do 
pastor coas súas ovellas
co de Deus connosco.
-Desenvolver a 
capacidade de 
identificar, valorar e 
agradecer mostras de 
atención no aula e na 
contorna familiar.

Aprender a aprender:
-Profundar no coñecemento 
dun
mesmo e recoñecer as 
propias capacidades.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

NOVEMBRO

-Non foi un día.
-Gozamos da creación.
-Descubrimos a creación a 
través dos
sentidos.

-Explicar diferentes 
accións que realiza ao 
longo do día.
-Promover accións de 
respecto e atención cara
ás cousas e cara aos 
demais.

Coñecemento e 
interacción co mundo 
físico: Ter actitudes de 
respecto cara ao medio 
ambiente e contribuír ao seu 
coidado e conservación.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

DECEMBRO

-Chega o Nadal.
-O anuncio do anxo aos 
Pastores.
-O Neno Deus naceu.
-Aproximarse ás 
manifestacións externas
que a contorna familiar e 
social ofrecen ao
neno.

-Mostrar actitudes de 
alegría pola
preparación no colexio e
na familia dos beléns.
-Conversar sobre os 
eventos narrados no 
relatos e contos que 
falan do nacemento de 
Xesús.

Lingüística: Expresar 
oralmente 
pensamentos,emocións e 
vivencias de forma 
coherente en 
diferentescontextos.
- Escoitar textos orais como 
fonte de coñecemento e 
entretemento.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

XANEIRO -Xesús ensina a compartir.
-Relato: Pans e peixes para 
todos.

-Aprendemos a 
compartir.
-Aproximarse a 
algunhas necesidades 
básicas das persoas da 
súa contorna inmediata 
como fixo Xesús no 
relato dos pans e os 
peixes.

Matemática: Poñer en 
práctica procesos de 
razoamento que levan á 
solución de problemas ou á 
obtención de información.
-Experimentar e poñer en 
práctica accións de 
compartir coa familia e os 
compañeiros.

CEIP A RAMALLOSA -CURSO 2021-2022- RELIXIÓN CATÓLICA                                                                                  11



UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

FEBREIRO -Xesús ensina a amar
-Conto: o recreo
-Relato: Parábola: O bo 
Samaritano.

-Describir as principais 
actitudes e valores dos 
primeiros cristiáns.
-Manifestar atención e 
interese pola figura de 
Xesús.

Autonomía e iniciativa 
persoal: Recoñecer e 
xestionar as emocións dos 
demais a través da empatía, 
a asertividade e outras 
habilidades sociais.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

MARZO
-Celebramos a Semana Santa.
-Conto: temos vacacións.
-Relato: Xesús chega a 
Xerusalén.

-Coñecer a orixe das 
celebracións
cristiás, en especial da 
Semana Santa.
-Recoñecer e interpretar 
algúns símbolos relixiosos: 
cruz, ramos, igrexa, 
campá.

Aprender a aprender: 
Desenvolver experiencias de 
aprendizaxe baseadas en 
estratexias de traballo 
cooperativo.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

ABRIL
-Unha gran Familia.
-Conto: traballamos en equipo.
-Relato: os primeiros cristiáns.

-Recoñecer aos seguidores
de Xesús coma unha gran 
familia.
-Mostrar actitudes de 
colaboración e goce nas 
tarefas realizadas en 
equipo.

Social e cidadá: Manter unha 
actitude construtiva e 
responsable ante os 
problemas sociais

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

MAIO
 -María, Nai de Xesús e nai 
nosa.
-Relato: María e a súa curmá 
Isabel
-Homenaxe a María.

-Manifestar interese e amor
pola figura de María a nai 
de Xesús e nai nosa.
-Observar e describir 
imaxes relixiosas 
relacionadas cos relatos 
bíblicos marianos.

Tratamento da información e
competencia dixital: 
Organizar e relacionar 
sintetizar e interpretar a 
información sabendo facer uso
dela en diferentes situacións e 
contextos.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

XUÑO
-Unha festa de fin de curso.
-A última cea de Xesús.
-Recordamos o que 
aprendemos sobre
Xesús.

-Coñecer o significado das 
festas civís.
-Coñecer o significado das 
festas
relixiosas e en especial da 
eucaristía.

Cultural e artística: Facer uso
da iniciativa, a imaxinación e a
creatividade para expresar 
ideas, experiencias ou 
sentimentos propios mediante 
códigos artísticos.

INFANTIL 5 ANOS
UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

SETEMBRO

-Gústame o Cole!
-Volvemos ao colexio.
-Relato: Xesús está preto 
dos seus amigos.

-Mostrar e identificar 
actitudes cristiás de 
proximidade,de 
acolleita e agarimo.
-Recoñecer a imaxe 
de Xesús como
amigo.

Autonomía e iniciativa 
persoal: Recoñecer e gestionar
as emocións dos demais .
-Organizar o traballo de grupo 
de forma
eficaz, tomar decisións e asumir
riscos que afecten ao grupo de 
traballo.

UNIDADE CONTIDOS CRITERIOS DE COMPETENCIAS BÁSICAS
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DIDÁCTICA AVALIACIÓN

OUTUBRO

-Somos os amigos de 
Xesús.
-Aprendemos a xogar cos 
compañeiros.
-Aprendemos a agradecer.

-Descubrir as actitudes
de Xesús que
fomentan a amizade e 
a súa preferencia 
polos
máis necesitados.
-Expresar o 
sentimento da 
gratitude con xestos e 
palabras.

Aprender a aprender: 
Desenvolver experiencias de 
aprendizaxe de aprendizaxe 
cooperativo.
-Aplicar os novos conceptos en 
diversos
contextos.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

NOVEMBRO

-Deus creounos.
-A clase de 
psicomotricidade.
-Deus creou ao home e á 
muller. Adán e Eva.

-Manifestar 
sentimentos de 
admiración, estupor e 
marabilla ante os 
elementos da 
creación.
-Descubrir que as 
persoas somos o
máis importante que 
Deus creou.

Coñecemento e interacción 
co mundo físico:Localizar, 
obter, analizar e representala
información solicitada.
-valorar a importancia dunha 
contorna física e social 
saudable sobre a propia saúde 
física e mental.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

DECEMBRO

-Nace Xesús.
-Relato: o nacemento de 
Xesús.
-Aprendemos a celebrar 
con panxoliñas.

-Mostrar actitudes de 
alegría pola
preparación no colexio
e na familia dos
beléns.
-Secuenciar 
ordenadamente o 
relato do
nacemento de Xesús.
-Desenvolver a 
expresión musical
interpretando a 
panxoliña Noite de 
Paz.

Lingüística: Escoitar textos 
orais como fonte de 
coñecemento e entretemento.
-Asumir que a linguaxe é un 
instrumento
para a transmisión de valores.

UNIDADE 
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

XANEIRO -Os teus amigos son os 
meus amigos!
-Traballamos en equipo e 
axudámonos.
-Relato: Xesús axuda aos 
seus amigos.

-Recoñecer situacións 
nas que é
importante o valor da 
amizade.
-Descubrir que Xesús 
tamén tiña amigos e 
facía cousas para 
axudarlles.

Social do mundo e cidadá: 
Coñecer e comprender a 
realidade histórica
do mundo e o seu carácter 
evolutivo.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

FEBREIRO -Queremos falar contigo.
-Falamos cos nosos pais.
-Relato: O Nosopai.

-Recoñecer o nome e 
a primeira palabra do 
Nosopai.

Expresar oralmente 
pensamentos, emocións e 
vivencias de forma coherente 
en diferentes contextos.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS
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MARZO

-Xesús vive.
-A Semana Santa de 
Xesús.
-Aprendemos a dar luz.

-Identificar situacións 
de despedida e de 
reencontro e 
relacionalas coa morte
e resurrección de 
Xesús.
-Recoñecer algunhas 
celebracións propias 
da nosa localidade na 
Semana Santa.

Cultural e artística: Coñecer 
as principais institucións, obras 
e manifestacións do patrimonio 
cultural.
-Coñecer as principais festas 
relixiosas locais en relación coa
Semana Santa.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

ABRIL
-Celebramos a vida.
-A festa de aniversario.
-Pentecoste.

-Explicar con alegría 
algunha festa familiar 
utilizando o xogo 
simbólico como medio 
de representación.
-Coñecer a mensaxe 
do relato de 
Pentecoste: o envío do
Espírito Santo.

Social e cidadá: Adoptar un 
sentimento de pertenza á 
sociedade en que se vive 
integrando a identidade local e 
cidadá global.

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

MAIO
-Libros importantes.
-Visita á Biblioteca.
-Os evanxeos e a vida de 
Xesús.

-Mostrar interese por 
utilizar a biblioteca de 
forma correcta.
-Saber que a Biblia é 
un librosagrado 
porque nos fala de 
Deus e que os 
evanxeos fálannos de 
Xesús.

Aprender a aprender:Aplicar 
os novos coñecementos en 
diversos contextos.
-Recoñecer as propias 
capacidades(potencialidades e 
carencias).

UNIDADE
DIDÁCTICA

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

XUÑO
-Termina o curso.
-Unha voda en Caná. María
e o seu fillo Xesús.

-Expresar sentimentos de
agradecemento por todo 
o aprendido durante o 
curso..
-Valorar a importancia de 
prestar axuda como nos 
ensina María nas vodas 
de Caná.

Matemática: elaborar, e aplicar 
estratexias de resolución de 
problemas adecuadas a cada 
situación.
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EDUCACIÓN PRIMARIA:ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, CRITERIOS
DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Os estándares de aprendizaxe a continuación referidos veñen ditados na  Resolución de 11 de
febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o
currículo  do  ensino  de  Relixión  Católica  da  Educación  Primaria  e  da  Educación  Secundaria
Obrigatoria. 

PRIMEIRO E SEGUNDO CURSO
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Valorar a creación, a bondade e a 
paternidade de Dieus.

Descubrir que Deus é Pai e cóidanos
Apreciar o amor de Deus ao home e á
súa creación.

Comprender que Deus Pai enviou ao 
seu Fillo.

Recoñecer a mensaxe e o ensino 
dalgunhas parábolas de Xesús.

Saber aplicar á propia vida os valores 
que xorden dos ensinos de Xesús.

Recoñecer que a Igrexa é a familia 
dos fillos de Deus.

Comprender e respecta o domingo, 
Día do Señor.

Saber e valorar a Virxe María, Nai de 
Deus e Nai nosa.

Relata coas súas palabras o amor do 
Pai Deus por todos nós.

Describe a natureza como a festa da 
creación de Deus.

Manifesta agradecemento a Deus Pai 
pola natureza a través de debuxos,
oracións, xestos en clase....

Indica algúns textos bíblicos que 
sinalan que Deus non ndeixa
sos aos homes.

Conta aos demais compañeiros o que 
fan na súa familia, na súa contorna 
próxima, como Xesús nos mostrou.

Coñece pasaxes do Novo Testamento
 en que se manifesta a fe en Xesús.

Describe con algúns trazos que é 
unha familia e que é unha comunidade
cristiá.

Sabe que a Virxe María é Nai de Deus

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf


-1º DE PRIMARIA-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. B    X X   

1.2 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai. B X       

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

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

3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento. B X   X    

1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser o seu amigo. I     X   

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

A     X   

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

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

I X      X

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

2.1 Expresa o respecto ao templo coma lugar sagrado. B    X X   

3.1 Coñece e expresa o sentido do domingo. B X    X   

C=CATEGORÍAS      B:BÁSICO   I:INTERMEDIO  A: AVANZADO
COMPETENCIAS CLAVE:    CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía     CD: Competencia 
dixital      AA: Aprender a aprender     CSC: Competencia social e cívica    SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.       CEC: 
Conciencia e expresións culturais
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-2º DE PRIMARIA-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL
CMC

T
CD AA CSC SIEE CEC

1.1 Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a el e 
ás persoas da súa contorna.

B X    X   

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

B X    X   

3.1 Valora e agradece que Deus creoulle para ser feliz. I     X   
4.1 Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. I X       
4.2 Identifica e representa gráficamente os dons que Deus fai ao home na 
creación.

I   X     

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

I X       

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

I X       

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

B      X X

2.1 Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a 
través de recursos interactivos.

A   X     

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

I      X X

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

B X       

1.1 Le e expresa, verbal ou gráficamente, o relato da Anunciación. B X      X
1.2 Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na Anunciación. B      X  
2.1 Identifica os signos de Advento coma tempo de espera. B       X

2.2 Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. I     X   
3.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras 
dos personaxes o valor profundo do Nadal.

B X      X

1.1 Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. B X    X   
I     X   
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1.2 Identifica aos pais, padriños, bautizados como poboo xerado por Xesús.
2.1 Asocia os elementos materiais do auga, a luz e o óleo co seu significado 
sacramental.

A    X    

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

I    X    

3.2 Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus coma 
Pai de todos.

B       X

4.1 Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrgicos. A  X      
C=CATEGORÍAS      B:BÁSICO   I:INTERMEDIO  A: AVANZADO
COMPETENCIAS CLAVE:    CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía     CD: Competencia dixital      AA: 
Aprender a aprender     CSC: Competencia social e cívica    SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.       CEC: Conciencia e expresións 
culturais
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TERCEIRO E CUARTO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Saber en que consiste a acción creadora 
de Deus hoxe e como continúa creando e
invita ao home a colaborar con El. 

Reflexionar ante a realidade de que as 
nosas accións poden ser boas ou malas.
Ás veces temos fallos, deficiencias, 
ofensas.

Descubrir como Xesús ensínanos que 
Deus é Pai misericordioso que sempre
perdoa.

Valorar que en Nadal Xesús vén para 
salvarnos, móstranos o camiño, a
verdade e a vida. Móstranos o seu amor.

Comprender o amor de Xesús. A Xesús 
seguíronlle moitos, os que viran
nel o amor e a bondade de Deus. 

Coñecer  todo canto fixo Xesús por nós .

Valorar que na comunidade dos 
discípulos de Xesús, a Igrexa, vívese 
como irmáns. 

Coñecer e valorar o mandamento de 
amar a Deus e ao proximo. O proximo é
calquera persoa que se achega a aquel 
que necesita axuda, parábola do 
Samaritano.

O amor non exclúe nin sequera os 
inimigos. A caridade e o amor é o máis
excelente dos dons de Deus. Polo amor 
coñecerase aos discípulos de Xesús.

Recoñece o amor de Deus connosco ao 
crearnos á súa imaxe.

Enumera aspectos valiosos das persoas 
(servizo, altruismo,capacidade de 
inventiva...).

Identifica algúns feitos e palabras de 
Xesús que mostran o amor de Deus
ao home.

Comprende e valora accións salvíficas de 
Xesús nas referencias bíblicas sobre os 
seus milagres, a súa morte e 
resurrección.

Comprende e é capaz de explicar quen 
une aos membros da
Igrexa..

Identifica en relatos vocacionais (María, 
Zaqueo, Pedro, Pablo) o cambio
que lles produciu atoparse con Xesús.

Recoñece que a Igrexa é a familia dos 
fillos de Deus.

Coñece e relaciona os sacramentos da 
Reconciliación.

Sabe aplicar na relación cos amigos e a 
familia algúns valores xerados na persoa 
de Xesús: a humildade, o servizo, o amor.

Recoñece o sentido relixioso nalgunhas 
obras artísticas e xestos litúrxicos.
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-3º DE PRIMARIA-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

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

B X     X  

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

I X X      

2.1 Distingue e enumera accións persoais que lle fan feliz ou infeliz. B X X      
3.1 Le, identifica e explica coas súas palabras as consecuencias do rexeitamento 
de Adán e Eva, descritas no relato bíblico.

I X     X  

1.1 Aprende e ordena cronolóxicamente os principais feitos da historia de Moisés. I  X  X    
1.2 Coñece e describe a misión de Moisés no relato bíblico. B X      X
2.1 Expresa graficamente momentos significativos da tarefa de Moisés para 
liberar ao pobo.

I   X     

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

A    X  X  

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

I  X X     

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

B     X   

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

B      X  

2.2 Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores. B     X   
3.1 Identifica e comenta algunhas características diferenciais nas respostas das 
persoas que chama Xesús nos relatos evanxélicos.

A X       

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

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

B    X    

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

B X    X   

C=CATEGORÍAS         B:BÁSICO   I:INTERMEDIO  A: AVANZADO
COMPETENCIAS CLAVE:    CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía     CD: 
Competencia dixital      AA: Aprender a aprender     CSC: Competencia social e cívica    SIEE : Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor.       CEC: Conciencia e expresións culturais
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-4º DE PRIMARIA-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

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

I X      X

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

I     X   

2.1 Recorda situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón. B     X   
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.

I X    X   

1.2 Recorda e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con 
Deus.

B X   X    

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

B  X X     

3.1 Identifica e describe comportamentos da vida do rei David que se opoñen á 
vontade de Deus.

B X       

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

I     X   

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

I      X X

5.1 Reconstrúe e memoriza esceas bíblicas onde Deus fai a promesa do Mesías. A    X    
1.1 Analiza, comenta e crea relatos onde actualizan as parábolas do fillo pródigo 
e do fariseo e o publicano.

I X     X  

2.1 Visualiza, en obras de arte, esceas de perdón e explícaas. I       X
3.1 Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos, nos textos evanxélicos.

B X    X   

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

B  X      
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4.2 Distingue e explica frases do relato da oración do Horto das Oliveiras que 
expresan a obediencia de Xesús ao Pai.

I X       

1.2 Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. B X       
2.1 Vincula símbolos, significados e momentos na celebración eucarística. B   X    X
3.1 Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da Igrexa de 
carácter penitencial.

A      X  

C=CATEGORÍAS    B:BÁSICO   I:INTERMEDIO  A: AVANZADO
COMPETENCIAS CLAVE:    CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía     CD: 
Competencia dixital      AA: Aprender a aprender     CSC: Competencia social e cívica    SIEE : Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor.       CEC: Conciencia e expresións culturais
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QUINTO E SEXTO CURSO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Saber  identificar  algúns  signos  e
símbolos  representativos  do
fenómeno relixioso na antigüidade.

Relacionar  as  grandes  relixións
vixentes,  descubrindo  as  súas
principais semellanzas e diferenzas.

Distinguir  o  sentido  último  da  vida
segundo as relixións monoteístas.

Saber  diferenciar  as  concepcións
sobre  a  salvación  do  home  no
hinduísmo e o budismo.

Comentar  algúns  textos  do  Novo
Testamento  onde  se  manifesta  a
humanidade  e  a  divindade  de
Xesucristo.

Sintetizar os puntos esenciais sobre
a salvación do home realizada por
Xesucristo, e razoar como Deus se
nos dá a través dos sacramentos.

Sinalar  en  textos  evanxélicos  a
orixe da Igrexa e a súa finalidade de
salvación. 

.

Valora algúns signos e símbolos 
representativos do fenómeno
relixioso na antigüidade.

Sabe valorar as achegas no ser humano 
ao feito de ser creado.
Sabe situar en textos evanxélicos a orixe 
da Igrexa e a súa finalidade.
Valora a misión dos membros da Igrexa, 
como continuidade da misión de Xesús.
Comprende o servizo que os apóstolos e 
os seus sucesores prestaron ao pobo de 
Deus.
Identifica e valora algunhas institucións da
Igrexa dedicadas á axuda aos demais
Razoar o valor da liberdade e a 
responsabilidade dos propios actos, e 
saber aplicar o mandamento do amor ás 
situacións cotiás. 
Identificar algunhas institucións da Igrexa 
dedicadas á axuda aos necesitados. 
Sinalar e respectar os valores das 
distintas relixións e a súa contribución á 
cultura. 
Interpretar o significado transcendente da 
arte relixiosa, e distinguir as festas civís 
das festas cristiás.
Describir e respectar as distintas prácticas
relixiosas e o seu sentido.
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-5º DE PRIMARIA-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC
1.1 Localiza, a través de diversas fontes, biografías que mostran o desexo humano do ben. Comparte 
cos seus compañeiros os trazos máis significativos. I      X  

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

2.2 Propón situacións na historia que manifestan o beneficio de facer o ben. I X     X  
1.1 Define o término bíblico de Alianza. B X   X    
1.2 Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza de Deus co seu pobo. I X       
2.1 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. B  X      
2.2 Describe coas súas palabras experiencias da súa vida relacionadas cos mandamentos. I X    X   
3.1 Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo e Novo Testamento. I  X  X    
4.1 Confecciona materiais para situar cronolóxicamente os principais libros da Biblia. A  X    X  
1.1 Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos personaxes que 
aparecen nos evanxeos.

B     X   

2.1 Selecciona, xustifica a elección e explica por escrito o significado dalgúns milagres. B X       
2.2 Dramatiza con respecto algúns milagres narrados nos evanxeos. I       X
3.1 Sinala afirmacións das testemuñas recolleitas nos primeiros capítulos dos Feitos dos Apóstolos onde
se recoñece que a resurrección é acción de Deus.

B     X   

3.2 Reconstrúe utilizando as TIC os encontros co Resucitado que describen os relatos evanxélicos. A   X     
3.3 Busca e explica signos e xestos da comunidade cristiá onde se manifesta a presenza de Xesús 
hoxe.

I X    X   

1.1 Identifica e describe os trazos e funcións dos diferentes membros da comunidade eclesial. B X    X   
2.1 Explica e valora o significado das palabras de Xesús na Última Cea. B X       
2.2 Asocia a celebración da Eucaristía coas palabras e os xestos de Xesús na Última Cea. I    X X   

C=CATEGORÍAS    B:BÁSICO   I:INTERMEDIO  A: AVANZADO
COMPETENCIAS CLAVE:    CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía     CD: Competencia 
dixital      AA: Aprender a aprender     CSC: Competencia social e cívica    SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.       CEC: 
Conciencia e expresións culturais
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-6º DE PRIMARIA-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC

1.1 Identifica e xulga situacións nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz. B X    X   
2.1 Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de salvación na literatura e música 
actuais.

A X     X  

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

1.1 Identifica e valora expresións recolleitas nos libros sapienciais que enriquecen e melloran á persoa. I X      X
1.2 Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de Israel emitindo un xuízo 
persoal. A X   X  X  
1.3 Propón, dialogando cos seus compañeiros, situacións e comportamentos onde se expresa a riqueza 
humana que aparece nos textos sapienciales. B X    X   

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

I X   X    

1.2 Identifica e sintetiza os trazos que Xesús desvela do Pai nos discursos do evanxeo de Xoán. B X   X    
2.1 Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer ao Pai con situacións que viven os 
seres humanos. I X    X   

3.1 Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Xesús recolleitas nos evanxeos sinópticos. B X       
3.2 Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e as da Igrexa I X  X     
1.1 Coñece e explica con exemplos a razón pola que Confirmación, Orde e Matrimonio están ao servizo da 
Igrexa.

B X    X   

1.2 Aprende e diferencia os signos e momentos celebrativos da Confirmación, a Orde e o Matrimonio. B X X      
2.1 Sinala e explica os principais signos pascuais. B X       

2.2 Crea unha composición onde se exprese a alegría e a paz que experimentaron os discípulos ao atoparse
co Resucitado.

B  X     X  

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

C=CATEGORÍAS   B:BÁSICO   I:INTERMEDIO  A: AVANZADOCOMPETENCIAS CLAVE:    CL: Competencia lingüística      CMCT: 
Competencia matemática ciencia e tecnoloxía     CD: Competencia dixital      AA: Aprender a aprender     CSC: Competencia social e 
cívica    SIEE : Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.       CEC: Conciencia e expresións culturais
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SOBRE A METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A  normativa  educativa  derivada  da  LOMCE  define  metodoloxía  didáctica  como:
«conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo
profesorado,  de  xeito  consciente  e  reflexiva,  coa  finalidade  de  posibilitar  a
aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos  suscitados»  (Real  Decreto
126/2014,  de  28  de  febreiro.

Neste  sentido  a  asignatura  de  Relixión  Católica  utilizará  unha  metodoloxía  que
respectará os seguintes principios:

     - Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza crave na elaboración e
implementación  de  actividades  de  aula  axustadas  ao  grupo  concreto  que  está
ensinando.
A súa formación resulta, polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito do proceso
de  aprendizaxe.
     -  Adaptación ao ámbito emocional  e cognitivo dos estudantes respectando o
desenvolvemento  psicoevolutivo  propio  de  cada  etapa.  Esta  atención  permitirá
combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal,
o  manipulativo,  experiencial  e  visual  cos  aspectos  conceptuais.
     - Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os
estudantes  son  iguais,  non  todos  aprenden  á  mesma  velocidade  nin  utilizan  as
mesmas  estratexias.  A atención  á  diversidad  e  o  desenvolvemento  da  inclusión
comeza  na  asunción  deste  principio  fundamental.
     -  Consideración da dimensión humanista.  Todas as aprendizaxes estarán ao
servizo  da  formación  humana.  A  asignatura  de  relixión,  desde  a  súa  clave
personalizadora,require  que  todo  tipo  de  aprendizaxes,  instrumentais,  cognitivos,
actitudinais,  socio afectivos non sexan considerados fin  en si  mesmos senón que
estean  ao  servizo  da  formación  integral  do  ser  humano.
     - Respecto pola curiosidade e inquietudes dos estudantes. Consideración dos
intereses  e  expectativas  dos  estudantes  así  como dos coñecementos  previos,  de
maneira  que  se  garanta  unha  aprendizaxe  significativa.
    - Seguimento dos criterios de avaliación educativa. Para facilitar o cumprimento
destes  principios  metodolóxicos  aplicarase  unha  avaliación  continua,  global  e
formativa  ao  longo  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe;  e  sumativa  ao  final  do
proceso, de maneira que se avalíe o nivel de logro alcanzado. A avaliación obxectiva
garantirá unha valoración adecuada da dedicación, esforzo e rendemento de todos os
estudantes.
     -Desenvolvemento  da  aprendizaxe  en  equipo  e/ou  cooperativo.  O  estudo  e
reflexión  do  cristianismo,  polo  seu  intrínseca  dimensión  comunitaria,  é  unha
asignatura  adecuada  para  desenvolver  o  traballo  en  equipo  e  a  aprendizaxe
cooperativo.
      -Utilización  educativa  dos  recursos  tecnolóxicos.  O  ensino  da  relixión
promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación non só dun
xeito  instrumental,  que  resulte  útil  ao  estudante  na  procura  de  información  ou
na resolución de problemas suscitados na clase, senón procurando a súa integración
navida  do  suxeito  e  o  seu  uso  ético.  As  redes  sociais  ou  as  ferramentas  de
construción e manipulación de imaxes, por exemplo, son instrumentos que permiten
novas formas de expresión da cultura e a identidade persoal que hai que aprender a
dominar.
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DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN DE XEITO
SEMIPRESENCIAL, NON PRESENCIAL.

     No caso de formación semipresencial, restructuraráse a programción de xeito que
se  reservarán  para  a  presencialidade  as  actividades  lectivas  dirixidas  a  tarefas
esenciais  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  que,  pola  súa  complexidade  ou
natureza, requiran de forma preferente a  presencialidade, distinguindo as actividades
que poden ser desenvoltas de forma non presencial.

     Os medios de información e comunicación con alumnado e familias que se van a
empregar,  serán  preferiblemente  por  medio  da  aplicación  AbalarMóbil  para  a
comunicación coas familias, correo electrónico para o envío de materiais e a aplicación
Cisco Webex para o  contacto  máis  persoal  co  alumnado.  En 3º,  4º,5º  e  6º  curso
utilizarase, a maiores, a aula virtual do centro.

     En relación ao uso das TIC contémplase  que as  ferramentas seleccionadas
facilitarán o traballo individual e en grupo, e contribuirán á motivación na aprendizaxe
faciltando a  autoaprendizaxe e a simulación de experiencias. Así mesmo  contribuirán
ao reforzo das competencias adquiridas.

     Con respecto ás actividades para a programación de forma non presencial, será
acordado co resto do equipo docente o deseño e a cantidade de actividades e tarefas,
tendo en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno/a. 

     Resulta conveniente axustar os procesos de avaliación e cualificación, promovendo
instrumentos variados e axustados á realidade existente,  promovendo sistemas de
autoavaliación  e   coevaluación  e  informando  o  alumnado  e  as  súas  familias  dos
mesmos procesos.

      Será fundamental garantir o seguimento do alumnado, procurando non quedar en
espera de recibir a resposta do mesmo, senón que tratarei  de poñerme en contacto
de  forma  activa  co  alumnado  e  as  súas  familias,  co  fin  de  detectar  as  posibles
dificultades que poidan existir, anticipándome desta maneira ás mesmas.

     No caso en que o alumnado por motivos de saúde ou de illamento preventivo non
poida asistir con carácter presencial ás clases, buscaráse a coordinación da resposta
a través do titor/a, co asesoramento do equipo de orientación  e do resto do equipo
docente, prestando unha especial atención ao apoio emocional que poida requirir o
alumnado e as súas familias.

     No caso de non ser posible a actividade educativa presencial en todo o centro
educativo nalgún momento do curso 2021-2022 debido á aparición dalgún gromo que
o xustifique e sempre e cando a suspensión da actividade lectiva presencial do centro
sexa  ditada  pola  autoridade  sanitaria  e  a  autoridade  educativa  competente  a
programción  sera  revisada  e  adaptada  para  poder  garantir  a  consecución  dos
obxectivos pendentes de superar.
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AVALIACIÓN
Teráse en conta:

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 20 que a
avaliación  dos  procesos  de  aprendizaxe  do alumnado de  educación  primaria  será
continua e global e que terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas.

A Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Orde  ECI/1845/2007,  do  19  de  xuño,  establece  os  elementos  dos  documentos
básicos de avaliación do ensino básico regulado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio,  de  educación,  así  como  os  requisitos  formais  derivados  do  proceso  de
avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado.

O Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia,  que dispón no seu artigo 11 que a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ditará as normas oportunas de
procedemento  en  materia  de  avaliación  e  promoción  do  alumnado,  e  na  súa
disposición  derradeira  primeira  autorízaa  para  ordenar  as  disposicións  que  sexan
necesarias para a súa execución e desenvolvemento.

En  consecuencia  é  preciso  establecer  as  normas  que  regulen  a  avaliación  do
alumnado de educación primaria, así como definir os documentos en que se recolla o
seu  resultado,  garantindo  a  autenticidade  dos  seus  datos,  a  súa  supervisión  e
custodia.

     En todo caso  avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua,
global, formativa e integradora. Terá en conta o seu progreso no conxunto de todas as
áreas do currículo.

     A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos do currículo
recollidos todos eles no Decreto 130/2007 e na concreción que deles faga o centro no
seu  proxecto  educativo.  Os  criterios  de  avaliación  das  áreas  serán  referente
fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas como
da consecución dos obxectivos.

    

 A avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

     A avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo rexerase,
con carácter xeral, polo disposto na mencionada orde. Na avaliación do alumnado que
presente  necesidades  educativas  especiais  e  que  curse  as  ensinanzas
correspondentes á educación primaria con adaptacións curriculares significativas, os
criterios de avaliación establecidos nelas serán o referente fundamental para a súa
avaliación e promoción. O alumnado que presente necesidades educativas especiais
poderá permanecer un ano máis na etapa de educación primaria, nos termos previstos
no artigo 16.6º do Decreto 130/2007 polo que se establece o currículo da educación
primaria na Comunidade Autónoma galega, sempre que esta medida favoreza a súa
integración socioeducativa.
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Instrumentos e procedementos de avaliación 

     Dado que os instrumentos de avaliación deben ser variados, deben dar información
concreta  do  que  se  pretende  avaliar,  deben  utilizar  distintos  códigos,  deben  ser
aplicables en situacións máis ou menos estruturadas da actividade escolar e deben
permitir avaliar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos de aqueles nos
que se  adquiriron, destaco os seguintes instrumentos e procedementos de avaliación
que  serán  utilizados  segundo  o  ciclo:  Probas  obxectivas,  exames  tradicionais,
exposición  dun  tema,  observación  sistemática,  rexistros  anecdóticos,  postas  en
común,  debates,  monografías e resumes,traballos de investigación e avaliación de
actitudes e valores.

     A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global e
terá en conta o progreso do alumno.

     Os criterios de avaliaciónserán referentes fundamentais para valorar o grado de
adquisición das competencias básicas.

     No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso de un alumno
non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas
adoptaranse  en  calquera  momento  do  ciclo,  tan  pronto  como  se  detecten  as
dificultades  e  estarán  dirixidas  a  garantir  a  adquisición   das  aprendizaxes
imprescindibles para continuar o proceso educativo.

     A avaliación continua ten carácter  formativo e permite incorporar  medidas de
ampliación,  enriquecemento  e  reforzo  para  todo  o  alumnado  en  función  das
necesidades  que  deriven  da  avaliación  do  proceso  educativo.  Estas  medidas
adoptaranse desde o momento en que se identifiquen e en calquera momento do ciclo,
e  estarán dirixidas  a  garantir  a  adquisición  das  aprendizaxes  imprescindibles  para
continuar o proceso educativo.
     
     Os resultados da avaliación do alumnado na educación primaria expresaranse nos
termos  seguintes:  insuficiente  (IN),  suficiente  (SU),  ben  (BE),  notable  (NT)  e
sobresaliente (SB). Considerarase cualificación negativa o insuficiente e positivas as
restantes.

     No proceso de avaliacíon,valoraranse as aprendizaxes acadadas por cada alumna
e cada alumno, o grao de desenvolvemento das competencias básicas e, se é o caso,
as medidas adoptadas ou que se deben adoptar. No proceso de avaliación continua, a
cualificación das áreas será decidida pola mestra ou mestre que as imparta. 

     Sinalar que a avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións
relativas ao desenvolvemento do currículo na programación de aula, así como para
adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se considere oportuna
para cada alumna ou alumno.

Aplicarase  o  principio  de  avaliación  continua,  fundamentada  no  seguimento  do
proceso de ensino-aprendizaxe. 
Os pasos serán:
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  Avaliación inicial: A súa finalidade é coñecer os preconceptos que os alumnos e➢
alumnas  posúen  da  temática  a  tratar.  Efectuarase  unha  serie  de  preguntas
relacionadas con cada unidade temática de maneira que nos permita establecer o
punto do que partir. 

 Avaliación formativa: En cada unha das tres avaliacións procederase a controlar o➢
grado de consecución dos obxectivos, criterios de avaliación e mínimos establecidos.

 Avaliación sumativa: Indicaranos o nivel de aprendizaxe alcanzado polo alumnado➢
en relación coas capacidades indicadas nos obxectivos establecidos. 

     Os procedementos e instrumentos que se utilizarán son: 

 A observación sistemática do traballo do alumno ou alumna: a súa participación, o➔
interese, a exposición de dúbidas, a resolución de exercicios, etc. (40%) 

 A implicación en cada un dos proxectos de investigación realizados. (40%) ➔

 Traballo de aula . (20%)➔  

    A periodicidade da análise da información extraída destes instrumentos permitirá
profundar ou repasar, así como detectar as posibles dificultades de aprendizaxe. En
calquera  dos  escenarios  contemplados  alcanzarase  unha  cualificación  positiva  en
cada unha das avaliacións e na final,  si  o alumno ou alumna consigue superar os
criterios de avaliación e mínimos esixibles. 

AVALIACION PROPIA DA PROGRAMACIÓN

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN
OBXECTIVOS

Traballáronse todos os obxectivos?
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Afondouse nalgúns especialmente?

Obxectivos non alcanzados polos alumnos/as
Cales: Razón:

Grao de consecución de obxectivos:

Propostas de mellora:

CONTIDOS
CONCEPTOS

Traballáronse todos os conceptos?
Desenvolvéronse especialmente os seguintes:
Cales: Razóns:

Grao de adquisición de conceptos:
Propostas de mellora:

MÍNIMOS  ESIXIBLES  PARA O  LOGRO  DAS  COMPETENCIAS
BÁSICAS

     O artigo 14º da Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación
na  educación primaria e o artigo 14º da Orde do 21 de  decembro de 2007 pola que
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se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria, establecen a elaboración
dun informe individualizado de cada alumna e alumno que recollerá os aspectos máis
relevantes sobre o proceso de aprendizaxe, cando menos o grao de aprendizaxe en
cada unha das materias e/ou ámbitos, o desenvolvemento das competencias básicas,
a consecución dos obxectivos en cada unha delas, as decisións sobre medidas de
atención á diversidade que fosen adoptadas así como todos aqueles aspectos que
permitan facer un mellor seguimento do seu proceso de aprendizaxe. 

     No anexo V das ordes antes mencionadas xúntase un modelo orientativo dese
informe e nel debe quedar reflectido o grao de desenvolvemento das competencias
básicas,  por  isto  hai  que recordar  que os  criterios  de avaliación de cada área ou
materia serven de referencia para valorar o progresivo grao de adquisición destas
competencias. 
Para facilitar o cumprimento do anexo V utilizarase o seguinte modelo que recolle o
grao de desenvolvemento das competencias básicas: 

Competencias básicas Grao de desenvolvemento * 
1.Comunicación lingüística  
2.Matemática 
3.Coñecemento e interacción co mundo
físico  
4.Tratamento  da  información  e
competencia dixital  
5 Social e cidadá 
6.Cultural e artística 
7. Aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa persoal  

(*)Baixo; Aceptable; Bo; Excelente 

o informe individualizado de final de etapa, expresará soamente o grao de aprendizaxe
referido aos obxectivos acadados polo alumnado e ás competencias básica
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ACTIVIDADES

     A parte  das  sinaladas  nos  materiais  elaborados  polo  profesor  realizaranse
actividades que complementen o traballo realizado como:

Dialogar sobre paisaxes, persoas, experiencias....

Debater sobre temas de actualidade que estean relacionados cos contidos do curso.

Escoitar relatos e traballar a comprensión dos mesmos

Relacionar acontecementos con datas sinaladas.

Decorar a aula con temas traballados na clase.

Escoitar cancións.

Realizar exercicios de resumo dos temas no caderno de clase.

Visualización de películas.

Utilización de recursos informáticos.

METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS 

COMPETENCIAS BÁSICAS

     Integran a metodoloxía todas aquelas decisións orientadas a organizar o proceso
de ensinanza e aprendizaxe que se desenvolve nas aulas. A metodoloxía é, xa que
logo,  a  hipótese  de  partida  para  establecer  as  relacións  entre  o  profesorado,  o
alumnado e os contidos de ensinanza. 

     Os nenos e as nenas aprenden e desenvólvense nun medio adecuadamente
organizado para iso, polo que a calidade e variedade das aprendizaxes que realizan
se relacionan directamente co modo no que estas aprendizaxes tiveron lugar. O que
os  nenos  aprenden  depende,  en  boa  medida,  de  como  o  aprenden.  De  aí  a
importancia das orientacións metodolóxicas.

   As decisións relacionadas coa metodoloxía aféctanlles a elementos persoais, físicos
e materiais. 

      O  protagonismo  dos  nenos  e  das  nenas,  o  modo  no  que  se  agrupan,  a
organización  dos espazos  e  dos  tempos,  a  selección  de  recursos e  materiais,  as
situacións de aprendizaxe, actividades e secuencias didácticas que se propoñan, o
papel dos educadores, a interacción da 

escola coa familia e con outros estamentos sociais, son aspectos ou elementos que
configuran  a  metodoloxía.  O  carácter  educativo  que  ten  esta  etapa  xunto  á  súa
complexidade,  xustifica  unhas  orientacións  metodolóxicas  fundamentadas
cientificamente.  

     Os principios nos que  baseamos esta  proposta son os seguintes: 

A).  Desde  a  perspectiva  epistemolóxica  das  diferentes  áreas  de
coñecemento: 

-  Non todos coñecemos igual en todo momento. 

-   En  cada  momento  hai  influencias  sobre  o  coñecemento  que  proveñen  das
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experiencias previas e das situacións novas. 

-   O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as
situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese  mediante a práctica, co
cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo. 

-  Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións,
que  poden  ser  todos  obxectivos.  Ensinar/aprender  supón  contrastar  perspectivas,
enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar
as lagoas e emendar os 

erros. 

-  O ensino debe buscar interaccións cada vez máis  ricas e significativas entre os
elementos  proporcionados  por  diferentes  soportes  (textos,  audiovisuais,  etc.),
mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e
situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.). 

B). Desde a perspectiva psicolóxica: 

a) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado.

-  Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 

-  Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 

-  Dos coñecementos previamente construídos. 

b)  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas.

-  Diagnosticando os coñecementos previos que posúe. 

-  Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e
aprender. 

O alumnado, co que sabe e grazas á maneira como o profesor ou a profesora lle
presentan  a  información,  reorganiza  o  seu  coñecemento  entrando  en  novas
dimensións,  transferindo  ese  coñecemento  a  outras  situacións,  descubrindo  os
principios  e  procesos  que  o  explican,  mellorando  a  súa  capacidade  organizativa
comprensiva para outras 

experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento que vai adquirir dentro e fóra
da aula. 

c)  Favorecer a aprendizaxe autónoma.

-   Desenvolvendo  o  profesorado  un  modelo  curricular  de  natureza  procesual  que
asegure  que  os  alumnos  e  as  alumnas  realicen  aprendizaxes  significativas  por  si
mesmos, aprendendo a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas
que favorezan 

o asentamento dunha boa memoria comprensiva (semántica). Modelo que, partindo do
establecemento de redes conceptuais que permitan representar toda a estrutura da
materia de xeito sinxelo e claro, das cales se poidan formar os esquemas conceptuais
e  cognitivos  oportunos,  permita  a  xeración  de  mapas  cognitivos  que  establezan
relacións 

entre os distintos contidos e faciliten a percepción da súa estrutura ao dar resposta
adecuada  aos tres  interrogantes  que  a  ciencia  se  fai:  que  (descrición)  e  os  seus
detalles,(cales, como, onde e cando), por que (explicación) e para que (intervención). 

-  Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnos e
das alumnas, desde o saber cotián ata o saber científico. 
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d)  Potenciar a actividade.

-  Facilitando a reflexión á hora da acción. 

-  Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a  facer aquelas actividades que
aínda non son capaces de realizar sos,  pero si  coa axuda  conveniente (zona de
desenvolvemento potencial). 

C). Desde a perspectiva pedagóxica: 

a)  Partir da avaliación inicial, específica e global. 

-  Das súas aptitudes e actitudes. 

-  Das súas necesidades e intereses. 

-  Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas. 

b)  Motivar axeitadamente. 

-  Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das
súas propias experiencias. 

-  Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións. 

-   Espertando  unha  motivación  intrínseca  que  potencie  o  gusto  por  aprender,
especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como
do propio alumnado. 

c)  Analizar os esquemas previos de coñecemento. 

-  Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte
nova aprendizaxe. 

-  Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 

d)  Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos
novos coñecementos. 

-  Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir 

(currículo implícito ou latente). 

-  Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria. 

-  Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos. 

-   Estruturando  e  dosificando  os  novos  contidos  conceptuais  de  forma  apropiada
(redes, esquemas e mapas). 

-   Promovendo a  funcionalidade das aprendizaxes,  aplicándoas e transferíndoas a
outras situacións ou contidos diferentes. 

-  Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura
epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os avances do momento. 

D). Desde a perspectiva sociolóxica: 

a)   Partir do diagnóstico inicial das relacións que se  dan na aula, como
microsociedade viva, xermolo das futuras relacións da vida real. 

-  De relacións afectivas e efectivas. 

-  De roles: líderes, rexeitados, etc. 
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b)   Formar  grupos  nos  que  se  favorezan  as  relacións  humanas  e  a
modelación dos roles máis adecuados. 

-  Facilitando a comunicación —diálogo—, como base da comprensión (práctica de
técnicas intragrupais de dinámica de grupo). 

-  Propiciando a interrelación cos demais grupos (práctica de técnicas intergrupais). 

-  Repartindo competencias e responsabilidades a todos os seus membros. 

-  Desenvolvendo as capacidades de autoxestión e cooperación. 

-  Favorecendo a aprendizaxe cooperativa. 

c)   Potenciar  os  grupos  co  exercicio  constante  de  experiencias
enriquecedoras. 

-  Preparando para a convivencia democrática, a participación cidadá e a igualdade. 

-  Respectando os demais e as súas diferentes culturas: tolerancia e aceptación da
diversidade. 

-  Construíndo unha cultura común. 

En resumo, poderiamos compendialos nos seguintes principios metodolóxicos: 

a)  Respecto das leis da maduración. 

b)  Comunicación e apertura. 

c)  Individualización e autonomía. 

d)  Socialización. 

e)  Secuenciación. 

f )  Flexibilidade. 

g)  Aprendizaxe construtivo-significativa. 

h)  Formación de hábitos e actitudes. 

i )  Coordinación coa familia. 

Especificamente, estes principios deben facilitar: 

a)   A conexión  co nivel  de  desenvolvemento  real  e  potencial  dos  alumnos  e  das
alumnas, atendendo ás súas diferenzas individuais e partindo do próximo para chegar
ao afastado. 

Esta  atención  á  diversidade  requirirá  a  elaboración  de  programas  específicos  que
asuman a función compensadora que pretende a Educación Primaria. 

b)  A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar.

c)  Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a
motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o interese dos alumnos e
das alumnas. 

d)   O progreso do xeral  ao particular, de forma cíclica,  en función do pensamento
globalizado do alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de contidos
conceptuais,  procedementais  e  actitudinais  comúns,  tendo  en  conta  a
transversabilidade do currículo. 

e)  A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e
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ritmo de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo. 

f )  O espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a
aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes e docente. 

g)  A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os
medios que se utilizan para acadalas. 

h)   A  actividade  constante  do  alumno  e  da  alumna,  xa  que  se  entende  como
ferramenta básica da aprendizaxe autorregulada. 

i )  A flexibilidade adecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección
da metodoloxía  máis  aconsellable  en cada caso como nos aspectos  organizativos
espazotemporais. 

l )  A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior
e  do  reforzo  daquel  que  permita  enlazar  os  organizadores  previos  co  novo
coñecemento que se debe adquirir

m) O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa
que regula o paso da heteronomía á autonomía persoal e social.

n) A creatividade de alumnos e de alumnas e de docentes, como forma diversificada e
enriquecedora de comunicación. 

ñ)  O tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de procedementos á
construción de hábitos e á definición de actitudes,  que culmine a consolidación de
valores e o respecto polas normas. 
o)   O  contacto  escola-familia  como  marco  afectivo-efectivo  de  relacións  e,  por
extensión, de toda a comunidade educativa.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

    
   A Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación (L.O.E) no seu Título II (“Da
equidade na educación”), Capítulo I, recolle a atención ao alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo (N.E.A.E), referíndose ao alumnado que requira unha
atención  educativa  diferente  á  ordinaria  por  presentar  necesidades  educativas
especiais (sección  1ª),  altas  capacidades  intelectuais,  (sección  2ª),  incorporación
tardía ao sistema educativo, (sección 3ª) e dificultades específicas de aprendizaxe por
condicións persoais ou de historia escolar.

     En caso de detectar calquera dificultade entre o alumnado do grupo, poñeríao en
coñecemento do titor e contariamos co asesoramento do Departamento de Orientación
e do profesorado de apoio. Rexería a miña actuación pola lexislación vixente en cada
caso: 

     A Orde  do  6  de outubro  de  1995 -  Alumnos/as  con necesidades educativas
especiais: aqueles que requiran, por un período da súa escolarización ou ao longo de
toda  ela,  determinados  apoios  e  atencións  educativas  específicas  derivadas  de
discapacidade  ou  trastornos  graves  de  conduta.  Réxense  polos  principios  de
normalización e inclusión, asegurando a non discriminación e a igualdade. 

     A Orde do 28 de outubro de 1996 - Alumnos/as con altas capacidades intelectuais
Serán obxecto dunha atención específica, atendendo as súas necesidades e para a
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súa escolarización.

     Tendo  moi  presente  o  valor  educativo  da  área  para  atender  á  diversidade,
seguiremos distintas  pautas para  atendela:  Agrupamentos  flexibles,  homoxéneos e
heteroxéneos,  segundo  a  tarefa  adaptación  aos  distintos  ritmos  de  traballo  do
alumnado, con tempos adecuados para realizar as tarefas, axudas adaptadas a cada
nivel e actividades con distintos graos de dificultade.

     Para poder atender á diversidade do alumnado optaráse fundamentalmente pola
adaptación continuada das tarefas diarias, ó que son as necesidades educativas dese
alumnado. Así mesmo, e se as circunstancias así o esixiran, poderíase tamén facer
uso de adaptacións curriculares.
     Estas medidas ímolas concretar en medidas tales como adaptación de obxectivos
en  función  das  distintas  etapas  evolutivas  e  aprendizaxes  previas.  Priorización  de
contidos atendendo a determinadas capacidades segundo o momento concreto no que
se atope o alumnado, seleccionando os contidos de cada núcleo que se consideren
máis axeitados ó momento e con base nestas decisión adaptar e concretar os criterios
de avaliación.
     A atención á diversidade,  en función da práctica cotiá,  onde se vai  ver máis
reflectida vai ser nas adaptacións pedagóxicas que vaia realizando o mestre en cada
unha das sesións. Estas diversidades atenderanse a través da forma de organizar a
clase en canto  a  espazos,  materiais,  agrupamento  de alumnado,  tipos  de axudas
necesarios  para  cada  alumno  ou  alumna  no  seu  proceso  de  construción  da
aprendizaxe. Así mesmo, a utilización de métodos de ensinanza acordes ós distintos
momentos de aprendizaxe do alumnado e ás características dos contidos a traballar,
vai  permitir  contemplar os momentos anteriormente sinalados e axeitar as distintas
pautas de aprendizaxes.
    

Adaptacións Curriculares
  Segundo o establecido na normativa vixente e para aqueles alumnos, alumnas que
precisen  dunha  adaptación  curricular,  co  equipo  de  profesores  e  o  equipo  de
orientación  estableceránse  as  pautas  necesarias  no  que  se  refire  a  contidos  e
metodoloxía a aplicar. 

EDUCACIÓN EN VALORES E CONTIDOS TRANSVERSAIS

     A  educación  en  valores  forma  parte  de   todos  os  procesos  de  ensino  e
aprendizaxe,  por  ser  un  dos  elementos  de  maior  relevancia  na  educación  do
alumnado.

Suscítanse valores relacionados coa dignidade das persoas, o coidado do corpo, o
respecto á natureza e a convivencia social. 

Destácase  a importancia dos libros como medios de aprendizaxe, de cultura e de
entretemento.  En consecuencia,  suscítase o gusto pola lectura e  a adquisición do
hábito de ler como fonte de información e de educación en valores persoais, sociais e
relixiosos.

Facilítase  o  coñecemento  de  outras  relixións  e  o  aprecio  de  valores  coma  a
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convivencia, o respecto e a tolerancia, tanto relixiosa como cívica.  

A paz, o amor, a solidariedade, a alegría... son valores que repercuten na educación
para a paz e a convivencia e favorecen, por contraste, a educación do consumidor e
para a saúde.

Podemos considerar que a aprendizaxe dos contidos sinalados pretende conseguir as
finalidades seguintes: 
1. Localizar e criticar os aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas vixentes. 
2. Deseñar formas de vida máis xustas no plano persoal e social. 
3. Elaborar autónoma, racional e democraticamente os principios xerais de valor que
axuden a enxuizar a realidade de forma crítica e con xustiza. 
4.  Facultar  aos  alumnos  para  adquirir  comportamentos  coherentes  coas  normas
elaboradas  por  eles  mesmos  e  coas  dadas  pola  sociedade  democraticamente,
buscando a xustiza e o benestar social.

Incidirase  no valor que fundamenta todos os valores: a dignidade de cada persoa e as
súas  relacións  co  medio  ambiente  e  cos  demais.  Esto   lévanos  a  asumir  a
responsabilidade ineludible de colaborar no coidado da natureza e en tratar a toda a
persoa, sen discriminación de ningún tipo, de acordo coa súa dignidade.   

As actividades desenvolvidas no ciclo, por outra parte, conduce a apreciar o traballo
en común e a valorar a colaboración n a consecución de todo tipo de obxectivos, non
só didácticos. De feito,  a experiencia de colaboración representa a aprendizaxe da
solidariedade e abre a nosa sensibilidade a comprender que somos irmáns, iguais en
dignidade,e a sentirnos responsables dos demais, especialmente de aqueles a quen a
sociedade ten marxinados.

     Potenciarase a  comprensión e respecto ás persoas que pensan de maneira
diferente á propia. Valoración da tolerancia e da liberdade relixiosa.

TEMPO MÍNIMO DIARIO PARA A LECTURA:

 Sinalar que ao comezo de cada sesión adícase a 10 minutos á lectura grupal do tema
a  traballar  nese  día  en  cuestión,  sendo  a  dinámica  a  que  segue.  Lectura  dun
fragmento do texto por parte de cada alumno e despois lectura por parte do profesor
seguida polo alumnado.

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO.

Tendo en conta o reflectido no Decreto 79/2010, do  20 de maio, para o plurilingüísmo

no ensino non universitario de Galicia: 
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Na etapa de Educación Primaria (Artigo 6º): 

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia  da etapa e do nivel nas

dúas linguas oficiais de Galicia. 

2. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. 

3. Impartirase en galego a materia de Coñecemento do  medio natural, social e cultural

e en castelán a materia de Matemáticas. 

4. Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de

centros,  decidirá a lingua en que se impartirá o resto de materias de cada curso,

garantindo  que  as  materias  en  galego  e  en  castelán   se  distribúen  na  mesma

porcentaxe  de  horas  semanais,  sen  prexuízo  do  disposto  no  capítulo  IV (sobre  a

impartición de materias en linguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada catro

cursos escolares.

     No referido ao CEIP A Ramallosa  dicir  que a materia de Relixión Católica é

impartida en galego e os materiais empregados son en galego, circunstancias que non

impiden que algunha actividade en particular se leve a cabo en castelán 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

     Dentro da súa autonomía pedagóxica, os centros docentes son os que definen os

métodos de ensinanza na aula, de acordo cos principios pedagóxicos. Tamén deciden

sobre os materiais  curriculares e os  recursos didácticos.  A súa vez,  cada docente

posúe  liberdade  para  tomalas  súas  propias  decisións  metodolóxicas,  que  serán

respectuosas co acordado a nivel de centro e co establecido polas administracións

educativas correspondentes, entre outras a elección do libro de texto. A este respecto

quero  deixar  constancia  que  no  presente  curso  non  utilizarei  libro  de texto  físico,

suplindo iste por unha banda por materiais de elaboración propia e por outro lado

polos materiais existentes en EDIXGAL.

     Sinalar  que  ao  non  existir  aula  propia  de  Relixión.  Os  alumnos  ou  ben

permanecerán  na  súa aula,  se  o  número  de  alumnos  que  escolle  esta  optativa  é

maioritario, ou ben trasladarémonos á aula de informática no caso de ser minoritario

TIPOS DE MATERIAIS A EMPREGAR

A).  Materiais funxibles. 

Xices de cores, cartolinas, distintos tipos de papeis, pinturas, pegamento …           
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B). Materiais non funxibles. 

Materiais para ambientar e decorar a aula, murais motivadores, contos, dicionarios,

mapas,  láminas  de  fotografías,  ordenadores,  canón  de  video,  películas,  CDs  de

cancións, de audicións de contos

C). Espazos 

Aula propia, aula de informática, patio do recreo. 

Diferentes dependencias da escola: Salón de actos, biblioteca

 DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL E POR CURSOS DA 
MATERIA DE RELIXIÓN.

   En  4º, 5º e 6º curso de Educación Infantil haberá unha sesión semanal.
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