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PREVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN NO 

CASO DE QUE A ENSINANZA SEXA NON PRESENCIAL 

 

 

De darse o caso de que a ensinanza teña que ser non presencial as propostas de 

trababallofaranse a través da aula virtual. 

Tanto as actividades, como o prazo de entrega das mesmas, aparecerán detalladas 

tódolos luns.   

As tarefas enviaranse os correos electrónicos do profesorado, tamén publicitado na 

páxina web. 

 

 

En Educación Primaria seguiriamos traballando tendo como base o libro de texto. 

Posto que, por un lado, os nenos están  afeitos a traballar con esta metodoloxía e é 

máis factible que traballen  dun xeito máis autónomo. Por outro lado, é un recurso co 

que todos contan, e temos que ser conscientes de  que as situacións  particulares de 

cada familia son moi desiguales. Tanto no referente os medios e recursos tecnolóxicos 

e materiais , como no que se refira á posibilidade das familias de adicarlle ese tempo 

ás nosas propostas.  

 

En 1º E 2º de EP serán propostas baseadas en pequenas investigacións, lecturas, fichas 

de comprensión e de relación de contidos, actividades de plástica relacionadas cos 

contidos que se están traballando, visionado de relatos bíblicos, visionado de cortos de 

valores, enlaces de interés, cancións… 

 

 

 



RELIXIÓN CATÓLICA 

1º DE PRIMARIA 

 

UNIDADE 1: AMO A NATUREZA 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  A creación como 

agasallo de Deus. 

   

CCL, 

CAA, 

CSC 

  1.  Identificar e valorar a 

Creación como acto 

de amor de Deus ao 

home. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 1) 

  1.1.  Coñece, respecta e coida a 

obra creada. 

(Bloque1. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Descubre e nomea situacións 

nas que necesita as persoas 

e sobre todo, a Deus, para 

vivir. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 1.2.) 

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  O home, obra mestra 

da Creación. 

  2.  Recoñecer a relación 

intrínseca que existe 

entre Deus e o home. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 2) 

  2.1.  Identifica e enumera os 

coidados que recibe na súa 

vida como don de Deus. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 



•  O relato bíblico «A 

Creación é obra de 

Deus». 

  3.  Concibir o home e a 

muller como a obra 

mestra de Deus. 

  3.1.  Escoita e colorea o relato da 

Creación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: A 

Creación é obra de 

Deus. 

  4.  Observar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  4.1.  Observa e conta o que 

lembra sobre a historia 

presente nunha pintura. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

CEC 

•  O valor de admirar a 

natureza. 

  5.  Estimar o valor de 

admirar a natureza. 

  5.1.  Recoñece actitudes nas que 

se coida a Creación. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 



UNIDADE 2: DESCUBRO O TEU AMOR NA BIBLIA 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 

Deus intervén na historia 

•  Deus fálalles aos homes 

como amigos. 

 

 

  1.  Recoñecer e apreciar a 

relación paterno-filial 

entre Deus e o home. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Coñece e valora que Deus 

lle fala a Abrahán e a 

Moisés para ser o seu 

amigo. (Bloque 2. Estándar 

de aprendizaxe 1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

•  O relato bíblico «Deus e 

Moisés». 

  2.  Ler e comprender o 

relato «Deus e 

Moisés». 

  2.1.  Explica en que consiste a 

misión de Moisés. 

  2.2.  Corta e pega uns adhesivos 

na imaxe do relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Deus e 

Moisés. 

  3.  Saber o que expresa a 

historia dunha 

pintura. 

  3.1.  Explica en voz alta a historia 

dunha pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor de escoitar.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor de 

escoitar. 

  4.1.  Expresa a importancia que 

ten escoitar. 

  4.2.  Escoita e recita unha breve 

oración de acción de 

grazas.   

CCL, 

CAA,  

CSC, 

SIEP 

 

 



UNIDADE 3: GÚSTAME O NADAL 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da historia da 

salvación 

•  Xesús, o Fillo de Deus, 

faise home, vive e medra 

nunha familia. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  1.  Recoñecer e estimar 

que Xesús se fai home 

no seo dunha familia. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 1)    

  1.1.  Identifica a María e a Xosé 

como comunidade na que 

Deus se fai presente entre 

os homes. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 1.1.) 

  1.2.  Valora e respecta a familia 

de Xesús a semellanza da 

súa. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 1.2.) 

   2.  Relacionar lugares e 

acontecementos nos 

que Deus expresou o 

seu amor polos homes 

na vida de Xesús. 

(Bloque3. Criterio de 

avaliación 2) 

  2.1.  Nomea e asocia lugares e 

acontecementos 

importantes da vida de 

Xesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 2.1.) 

•  O relato bíblico «O 

nacemento de Xesús». 

  3.  Coñecer e enumerar os 

personaxes que 

interveñen no relato 

bíblico do nacemento 

de Xesús. 

  3.1.  Expón oralmente o relato 

«O nacemento de Xesús». 

  3.2.  Sinala nun debuxo do relato 

a Sagrada Familia. 

CCL, 

CAA, 

CSC 



•  A Biblia e a arte: O 

nacemento de Xesús. 

  4.  Interpretar un cadro 

sobre o nacemento de 

Xesús. 

  4.1.  Identifica os personaxes e a 

escena dun cadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de felicitar.   5.  Apreciar o valor de 

felicitar. 

  5.1.  Felicita o Nadal por medio 

da expresión plástica. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 4: PRACTICO AS TÚAS ENSINANZAS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 

Deus intervén na historia 

•  Deus acompaña o home 

na historia. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  1.  Recoñecer e apreciar a 

relación paterna filial 

entre Deus e o home. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1)  

  1.1.  Sinala e representa as 

características da 

amizade de Deus co 

home: coidado, 

protección, 

acompañamento, 

colaboración, etc. 

(Bloque 2. Estándar de 

avaliación 1.2.) 

•  O relato bíblico «A 

parábola da ovella 

perdida». 

  2.  Expresar o ensino de «A 

parábola da ovella 

perdida». 

  2.1.  Escoita atentamente e 

expresa a ensinanza do 

relato bíblico «A parábola 

da ovella perdida». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 

parábola da ovella 

perdida. 

  3.  Dialogar sobre o 

significado bíblico dun 

cadro. 

  3.1.  Identifica e describe a 

quen representan os 

personaxes desta obra. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da boa educación.   4.  Asimilar o valor da boa 

educación na súa vida 

cotiá.  

  4.1.  Emprega fórmulas sinxelas 

de boa educación: bos 

días, grazas e ata mañá. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

SIEP 

 



UNIDADE 5: ALÉGRAME FALAR CONTIGO 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  A comunicación do 

home con Deus. 

 

 

  1.  Coñecer que a persoa 

é un ser capaz de 

falar con Deus. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 3)  

 

 

  1.1.  Coñece e aprecia, a través de 

modelos bíblicos, que o 

home é capaz de falar con 

Deus. 

(Bloque1. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

  1.2.  Memoriza e reproduce 

fórmulas sinxelas de 

petición e agradecemento. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 3.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O relato bíblico «O rei 

David rézalle a Deus». 

  2.  Ler e comprender a 

historia bíblica «O rei 

David rézalle a Deus». 

  2.1.  Expresa as calidades do rei 

David que agradaban a 

Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: O rei 

David rézalle a Deus. 

  3.  Observar e explicar a 

historia presente 

nunha obra de arte. 

  3.1.  Dialoga cos seus 

compañeiros e compañeiras 

sobre o contido e o que máis 

lle gusta da obra de arte. 

CCL, 

CAA,  

CEC 



•  O valor de dialogar.   4.  Estimar o valor de 

dialogar.  

  4.1.  Expresa en que consiste o 

valor de dialogar.   

  4.2.  Enumera diversas formas de 

diálogo segundo o seu 

destinatario. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 6: UNHA SEMANA PARA RECORDAR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

Bloque 3: Xesucristo, 

cumprimento da Historia da 

Salvación 

•  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.  

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 2)  

 

 

  1.1.  Nomea e asocia lugares e 

acontecementos 

importantes da vida de 

Xesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
•  Xesús morreu para a nosa 

salvación. 

  2.  Coñecer e ordenar os 

principais momentos 

da paixón e morte de 

Xesús. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 3)  

  2.1.  Nomea e secuencia 

representacións gráficas 

dos momentos esenciais da 

paixón, a morte e a 

resurrección de Xesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

•  O relato bíblico «Xesús 

morre e resucita». 

  3.  Ler e comprender o 

relato: «Xesús morre 

e resucita». 

  3.1.  Explica oralmente o relato: 

«Xesús morre e resucita». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: A Última 

Cea. 

  4.  Interpretar un cadro 

sobre a Última Cea. 

  4.1.  Recoñece e describe que 

fan os personaxes dun 

cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 



•  O valor do sacrificio.   5.  Recoñecer e 

interiorizar o valor do 

sacrificio. 

  5.1.  Describe o valor do 

sacrificio.   

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

 

  



UNIDADE 7: VIVO EN FAMILIA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na Historia: a Igrexa 

•  A Igrexa, familia de Xesús. 

 

 

  1.  Recoñecer que os 

cristiáns formamos 

unha familia. (Bloque 4. 

Criterio de avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Asocia as características 

da familia da Igrexa 

coas da súa familia. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 1.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «As primeiras 

familias cristiás». 

  2.  Comprender o 

significado do relato 

bíblico «As primeiras 

familias cristiás». 

  2.1.  Anota comportamentos 

propios das primeiras 

familias cristiás.  

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Santo Estevo 

dando esmola. 

  3.  Describir unha pintura 

sobre Santo Estevo. 

  3.1.  Sinala nunha expresión 

artística a 

representación da 

atención aos pobres. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de colaborar coa 

familia. 

  4.  Interiorizar o valor de 

colaborar coa familia. 

  4.1.  Identifica situacións nas 

que colabora coa súa 

familia. 

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

  



UNIDADE 8: GOZO DAS FESTAS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSYC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

•  O domingo, día dedicado 

ao Señor. 

 

 

  1.  Subliñar os elementos 

distintivos do domingo 

como día especial. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 3)  

 

 

  1.1.  Coñece e expresa o 

sentido do domingo. 

(Bloque 4 Estándar de 

avaliación 3.1.) 

  1.2.  Memoriza un canto de 

loanza. 

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP, 

CEC 

•  O relato bíblico «Xesús e 

as festas». 
  2.  Descubrir o contido do 

relato bíblico «Xesús e 

as festas». 

  2.1.  Expresa o lugar e día da 

semana en que Xesús 

celebraba a festa. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: Xesús e 

as festas. 
  3.  Interpretar un cadro 

sobre Xesús na 

sinagoga. 

  3.1.  Intercambia cos seus 

compañeiros e 

compañeiras o 

sentimento que esperta 

esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor de participar nas 

festas. 
  4.  Describir en que 

consiste o valor de 

participar nas festas. 

  4.1.  Describe en que consiste 

o valor de participar nas 

festas. 

  4.2.  Completa un debuxo 

dedicado á Virxe María. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC, 

CEC 

 

 



UNIDADE 9: VISÍTOTE NA TÚA CASA 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

•  Espazo e tempo sagrado 

na Igrexa. 

 

 

  1.  Distinguir os espazos e os 

tempos sagrados doutros 

lugares e tempos. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

  1.1.  Expresa o respecto ao 

templo como lugar 

sagrado. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

CCL, 

CD,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O relato bíblico «A 

presentación de Xesús no 

Templo». 

  2.  Ler e expresar o contido 

do relato: «A 

presentación de Xesús no 

Templo». 

  2.1.  Expresa o contido do 

relato «A presentación 

de Xesús no Templo». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 

presentación de Xesús no 

Templo. 

  3.  Contemplar e interpretar 

unha pintura sobre a 

presentación de Xesús no 

Templo. 

  3.1.  Dialoga sobre a escena e 

os personaxes que 

aparecen nunha obra 

artística. 

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor de apreciar a arte.   4.  Apreciar os obxectos 

relixiosos do templo. 

  4.1.  Expresa en que consiste 

o valor de apreciar a 

arte. 

  4.2.  Identifica obxectos 

relixiosos do templo.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC, 

CEC 

 

  



RELIXIÓN CATÓLICA 

2º DE PRIMARIA 

 

UNIDADE 1: QUERES QUE SEXA FELIZ 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  Deus, Pai da 

humanidade, quere a 

nosa felicidade. 

 

 

  1.  Identificar na propia 

vida o desexo de ser 

feliz. 

(Bloque1. Criterio de 

avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Toma conciencia e expresa os 

momentos e as cousas que o 

fan feliz a el e ás persoas do 

seu contorno. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

  2.  Recoñecer a 

incapacidade da persoa 

para alcanzar por si 

mesma a felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 2) 

  2.1.  Descobre e nomea situacións 

nas que necesita as persoas, e 

sobre todo a Deus, para vivir. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

  3.  Apreciar a bondade de 

Deus Pai que creou ao 

home con este desexo 

de felicidade. 

(Bloque1. Criterio de 

avaliación 3) 

  3.1.  Valora e agradece que Deus o 

creou para ser feliz. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 



BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  Deus crea o home para 

ser o seu amigo. O 

Paraíso como signo de 

amizade.  

  4.  Entender o Paraíso 

como expresión da 

amizade de Deus coa 

humanidade. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 4) 

  4.1.  Le e comprende o relato 

bíblico do Paraíso.   

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 4.1.) 

  4.2.  Identifica e representa 

graficamente os dons que 

Deus fai ao home na Creación. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 4.2.) 

  4.3.  Expresa, oral e xestualmente, 

de forma sinxela, a gratitude a 

Deus pola súa amizade. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 4.3.) 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: O 

Paraíso 

  5.  Expresar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  5.1.  Observa e dialoga sobre a 

historia presente nunha 

pintura. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

CEC 

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

felicidade. 

  6.1.  Enumera situacións nas que é 

feliz. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

 

  



UNIDADE 2: REGÁLASME O TEU AMOR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2.  

A revelación: Deus intervén 

na historia. 

•  Deus actúa na historia. A 

amizade de Deus cos 

patriarcas. 

  1.  Coñecer e valorar na 

vida dos patriarcas os 

trazos de Deus Pai: 

protección, coidado e 

acompañamento. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 2) 

  1.1.  Asocia expresións e 

comportamentos dos 

patriarcas nos relatos 

bíblicos a través de 

recursos interactivos.  

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Dramatiza momentos da 

vida dos patriarcas onde se 

exprese a protección, o 

coidado e o 

acompañamento de Deus. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

BLOQUE 2.  

A revelación: Deus intervén 

na historia. 

•  Deus propón ao home un 

camiño de encontro con 

El. 

  2.  Recoñecer e apreciar 

que Deus busca 

sempre a salvación do 

home. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 3) 

  2.1.  Escoita e describe coas súas 

palabras momentos nos 

que Deus axuda o pobo de 

Israel. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 



•  O relato bíblico «O 

patriarca Abrahán». 

  3.  Ler e comprender o 

relato: «O patriarca 

Abrahán». 

  3.1.  Subliña a promesa feita por 

Deus a Abrahán. 

  3.2.  Ordena a historia de 

Abrahán por medio dunhas 

viñetas.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: «O 

patriarca Abrahán». 

  4.  Saber que expresa a 

historia dunha 

pintura. 

  4.1.  Explica en voz alta a historia 

dunha pintura. 

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da amizade.   5.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

amizade. 

  5.1.  Enumera formas de 

practicar a amizade.  

CCL, 

CAA,  

CSC, 

CEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 3: ESPERO A TÚA CHEGADA CON ALEGRÍA 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da historia da 

salvación 

•  O Advento, espera do 

cumprimento da promesa 

de salvación. 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

  1.  Aprender o significado 

do tempo de Advento. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 2)    

  1.1.  Identifica os signos de 

Advento como tempo de 

espera. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 2.1.) 

  1.2.  Recoñece e valora a 

necesidade da espera 

como actitude cotiá da 

vida. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 2.2.) 

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da historia da 

salvación 

•  O Nadal: nacemento do 

Salvador. 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

  2.  Identificar o significado 

profundo do Nadal. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 3) 

  2.1.  Coñece o relato do 

nacemento de Xesús e 

descobre na actitude e 

palabras dos personaxes o 

valor profundo do Nadal. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 3.1.) 

•  A Biblia e a arte: O 

anuncio do anxo aos 

pastores. 

  3.  Interpretar un cadro 

sobre o anuncio do 

anxo aos pastores. 

  3.1.  Identifica os personaxes e a 

escena dun cadro.  

CCL, 

CAA, 

CEC 



•  O valor de saber esperar.   4.  Recoñecer o valor de 

saber esperar. 

  4.1.  Detalla momentos nos que 

hai que saber esperar. 

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 4: FÁLASME NA BIBLIA 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 

Deus intervén na historia. 

•  A Biblia narra o que Deus 

fixo na historia. 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

  1.  Identificar a acción de 

Deus na historia en 

relatos bíblicos. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1)    

  1.1.  Coñece, memoriza e 

reconstrúe relatos bíblicos 

da acción de Deus na 

historia. 

(Bloque 2. Estándar de 

avaliación 1.1.) 

  1.2.  Selecciona e representa 

distintas escenas bíblicas 

da acción de Deus na 

historia. 

(Bloque 2. Estándar de 

avaliación 1.2.) 

•  O relato bíblico «A tenda 

do Encontro». 
  2.  Expresar a finalidade de 

«A tenda do Encontro». 

  2.1.  Establece relación entre 

frases e viñetas sobre o 

relato. 

  2.2.  Expresa a función que tiña 

«A tenda do Encontro». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Deus 

proponlle ao home un 

camiño de encontro con 

El. 

  3.  Recoñecer e apreciar 

que Deus busca sempre 

a salvación do home. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 3)    

  3.1.  Escoita e describe coas súas 

palabras momentos nos 

que Deus axuda o pobo de 

Israel. 

(Bloque 2. Estándar de 

avaliación 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 



•  O valor do amor.   4.  Descubrir en que 

consiste o valor do 

amor. 

  4.1.  Identifica a Deus como 

fonte de amor. 

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 5: FORMO PARTE DA TÚA FAMILIA 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: A 

Igrexa 

•  O Bautismo: incorporación 

á Igrexa. 

    

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

  1.  Recoñecer o Bautismo 

como medio para 

formar parte da 

Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 1)  

  1.1.  Coñece e explica coas súas 

palabras o sentido do 

Bautismo. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Identifica os pais, 

padriños, presbíteros, 

bautizados como pobo 

xerado por Xesús. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 1.2.) 

  2.  Observar e 

comprender os signos 

presentes na liturxia 

bautismal. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 2)  

  2.1.  Asocia os elementos 

materiais da auga, a luz e 

o óleo co seu significado 

sacramental. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

•  O relato bíblico «O 

Bautismo de Xesús». 

  3.  Ler e comprender a 

historia bíblica «O 

Bautismo de Xesús». 

  3.1.  Describe o símbolo do 

Bautismo que aparece no 

relato. 

CCL, 

CAA, 

CSC 



•  A Biblia e a arte: «O 

Bautismo de Xesús». 

  4.  Observar e explicar a 

historia presente 

nunha obra de arte. 

  4.1.  Identifica os personaxes 

presentes na obra de 

arte. 

  4.2.  Dialoga sobre o que máis 

lle gusta da obra arte. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

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

Bautismo.  

 5.1.  Expresa en que consiste o 

valor do Bautismo.    

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  



UNIDADE 6: UN GRAN XESTO DE AMOR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

•  Un gran xesto de amor.   1.  Comprender a misión 

que realizou Xesús.  

  1.1.  Expresa a misión que Deus lle 

encomendou a Xesús. 

  1.2.  Identifica o camiño que 

cómpre seguir para chegar a 

Deus. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «As 

mulleres van ao 

sepulcro». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «As mulleres 

van ao sepulcro». 

  2.1.  Resume o anuncio do anxo ás 

mulleres. 

  2.2.  Ordena as viñetas da historia 

do relato bíblico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: Xesús 

Resucitado e María 

Madalena 

  3.  Interpreta un cadro 

sobre a resurrección. 

  3.1.  Observa e dialoga acerca da 

escena representada no 

cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da alegría   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

alegría. 

  4.1.  Describe o valor do 

optimismo   

  4.2.  Enumera accións que 

desenvolven o valor da 

alegría.  

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

 

 

 

 



UNIDADE 7: DESCUBRO A TÚA GRAN FAMILIA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na Historia: A 

Igrexa 

•  A unidade eclesial: fillos dun 

mesmo Pai 

  

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  1.  Tomar conciencia de 

que o Pai xera a 

unidade da Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 3) 

  1.1.  Expresa a relación 

existente entre Deus e os 

cristiáns. 

  1.2.  Enumera algunhas 

maneiras en que os 

cristiáns expresamos o 

noso amor a Deus. 

•  O relato bíblico «San Paulo 

explica a Igrexa». 

  2.  Comprender o 

significado do relato 

bíblico «San Pablo 

explica a Igrexa». 

  2.1.  Relaciona a unidade da 

Igrexa coa unidade dos 

órganos do seu propio 

corpo. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 3.1.)   

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Deus Pai   3.  Describir unha escultura 

sobre Deus Pai 

  3.1.  Sinala en diferentes 

expresións artísticas a 

representación de Deus 

como pai de todos. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 3.2.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 



•  O valor de custodiar   4.  Interiorizar a 

importancia do valor de 

custodiar. 

  4.1.  Expresa o sentido do valor 

de custodiar 

  4.2.  Identifica situacións nas 

que se exercita o valor de 

custodiar. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

 

  



UNIDADE 8: QUERO A MIÑA NAI DO CEO 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da historia da 

salvación 

•  Deus elixe a María para 

que Su fillo se faga home 

     

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP, 

CEC 

 

  1.  Coñecer e valorar a 

resposta de María a 

Deus. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 1)  

  1.1.  Le e expresa, verbal ou 

graficamente, o relato 

da Anunciación. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 1.1.) 

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

(Bloque3. Estándar de 

avaliación 1.2.) 

•  O relato bíblico «A 

Anunciación a María». 

  2.  Descubrir o contido do 

relato bíblico «A 

Anunciación a María». 

  2.1.  Pega adhesivos e dialoga 

sobre o relato «A 

Anunciación a María». 

CCL, 

CAA, 

CSC  

•  A Biblia e a arte: A 

Anunciación a María 

  3.  Interpretar un cadro 

sobre a Anunciación a 

María 

  3.1.  Intercambia cos seus 

compañeiros e 

compañeiras o 

sentimento que esperta 

esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

•  O valor de regalar   4.  Describir en que 

consiste o valor de 

regalar 

  4.1.  Describe en que consiste 

o valor de regalar 

  4.2.  Completa un poema 

dirixido á Virxe María. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 



UNIDADE 9: CELEBRO AS FESTAS DO CALENDARIO 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

•  Xesucristo santifica o 

tempo: o ano litúrxico. 

  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  1.  Coñecer o ano 

litúrxico e os seus 

tempos. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 4) 

  1.1.  Constrúe un calendario 

onde sitúa os diferentes 

tempos litúrxicos. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 4.1.) 

•  O relato bíblico «A 

primeira festa de Pascua 

de Xesús». 

  2.  Ler e expresar o 

contido do relato: «A 

primeira festa de 

Pascua de Xesús». 

  2.1.  Ordena e explica unhas 

viñetas sobre o relato «A 

primeira festa de Pascua 

de Xesús». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: Xesús no 

Templo de Xerusalén 

  3.  Contemplar e 

interpretar unha 

pintura na que 

aparece Xesús no 

Templo. 

  3.1.  Dialoga sobre a escena e os 

personaxes que aparecen 

nunha obra artística.  

CCL,  

CAA, 

CEC 

•  O valor de conmemorar.   4.  Descubrir como cada 

festa cristiá 

conmemora un 

acontecemento. 

  4.1.  Expresa en que consiste o 

valor de conmemorar. 

  4.2.  Completa unha frase sobre 

a conmemoración dunha 

festa.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

 

  



RELIXIÓN CATÓLICA 

3º DE PRIMARIA 

 

UNIDADE 1: SON FELIZ COS TEUS REGALOS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  A realidade que nos 

rodea como don para a 

nosa felicidade. 

  
 

  1.  Recoñecer e valorar 

que os seus pais, 

amigos e contorno 

son un don de Deus 

para a súa felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 1) 

  1.1.  Lembra e narra experiencias 

recentes nas que descubriu 

que a familia, os amigos ou 

o contorno son un agasallo. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Enumera, describe e 

comparte situacións, 

persoas ou cousas polas que 

está agradecido. 

(Bloque1. Estándar de 

aprendizaxe 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

BLOQUE 1. O sentido    



relixioso do home 

•  Resposta do home ao 

don de Deus. 

 

  2.  Tomar conciencia de 

que as accións 

persoais achegan ou 

separan de Deus. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 2) 

  2.1.  Distingue e enumera accións 

persoais que o fan feliz ou 

infeliz. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

CSC 

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  Ruptura do home con 

Deus: Adán e Eva. 

  3.  Comprender que a 

elección que fan Adán 

e Eva é un 

rexeitamento ao don 

de Deus. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 3) 

  3.1.  Le, identifica e explica coas 

súas palabras as 

consecuencias do 

rexeitamento de Adán e Eva 

ao don de Deus, descritas no 

relato bíblico. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «O 

paraíso na terra». 

  4.  Ler e comprender a 

historia bíblica «O 

paraíso na terra». 

  4.1.  Identifica os elementos do 

relato coa súa 

representación simbólica. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 

Creación de Deus. 

 

  5.  Expresar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  5.1.  Dialoga sobre a historia 

presente nunha pintura. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

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

ecoloxía. 

  6.1.  Colabora na realización dun 

mural sobre a protección da 

Creación.  

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 2: DESCUBRO A DEUS NO POBO DE ISRAEL 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: Deus 

intervén na historia. 

•  A vocación de Moisés para 

liberar o seu pobo. (Bloque 

2) 

  
 

  1.  Descubrir a 

importancia de 

Moisés para a 

liberación do pobo de 

Israel. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1) 

  1.1.  Aprende e ordena 

cronoloxicamente os 

principais feitos da 

historia de Moisés. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Coñece e describe a 

misión de Moisés no 

relato bíblico. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 1.2.) CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

BLOQUE 2. A revelación: Deus 

intervén na historia. 

•  O coidado de Deus co seu 

pobo: signos de amizade (a 

nube, o maná, a auga...). 

 

  

  2.  Recoñecer e valorar os 

signos da amizade de 

Deus co seu pobo. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 3) 

  2.1.  Deseña de xeito ordenado 

viñetas que recollan os 

signos da amizade de 

Deus durante a travesía 

do seu pobo polo 

deserto. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

  2.2.  Interésase e agradece os 

signos do coidado de 

Deus na súa vida: a 



saúde, a familia, a escola, 

os amigos... 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 3.2.) 

•  O relato bíblico «A vida de 

Moisés». 

  3.  Ler e comprender o 

relato: «A vida de 

Moisés». 

  3.1.  Expresa o contido e as 

ensinanzas do relato «A 

vida de Moisés». 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE 2. A revelación: Deus 

intervén na historia. 

•  A Alianza de Deus co pobo 

de Israel no Sinaí.  

   

  4.  Recoñecer as 

consecuencias da 

Alianza de Deus con 

Israel. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 2) 

  4.1.  Expresa graficamente 

momentos significativos 

da tarefa de Moisés para 

liberar o pobo. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

  4.2.  Coñece o contido da 

Alianza, identifica as súas 

implicacións e toma 

conciencia do sentido 

que pode ter na vida 

actual. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 2.2.)  

•  A Biblia e a arte: Moisés e os 

israelitas no deserto. 

  5.  Saber que expresan os 

símbolos dun cadro. 

  5.1.  Dialoga sobre o significado 

dos elementos simbólicos 

presentes nun cadro de 

Moisés. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da obediencia.   6.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

obediencia. 

  6.1.  Participa nun cinefórum 

seguindo unhas pautas.  
CCL, 

CD, 



 

CAA, 

CSC 



UNIDADE 3: CELEBRO O NACEMENTO DE XESÚS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

•  A mensaxe cristiá do 

Nadal. 

  1.  Expresar o verdadeiro 

significado do Nadal 

cristián.  

  1.1.  Resume en que consiste o 

Nadal para os cristiáns. 

  1.2.  Identifica 

comportamentos que 

realizan os cristiáns para 

celebrar a mensaxe do 

Nadal. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

    

•  O relato bíblico «O Neno 

Xesús e os pastores». 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «O Neno Xesús 

e os pastores». 

  2.1.  Completa a ficha do relato 

bíblico «O Neno Xesús e 

os pastores». 

  2.2.  Expresa o que puido 

experimentar un pastor 

do relato. 

CCL, 

CAA 

   

•  A Biblia e a arte: A 

adoración dos pastores ao 

Neno Xesús. 

  3.  Interpretar un cadro 

sobre a adoración dos 

pastores ao Neno 

Xesús. 

  3.1.  Identifica os personaxes e 

a escena dun cadro.  
CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor da humildade.   4.  Recoñecer o valor da 

humildade. 

  4.1.  Analiza o seu grao de 

humildade por medio 

dun cuestionario.  

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

  



UNIDADE 4: COÑEZO A VIDA DE XESÚS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia da 
salvación 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O Bautismo de Xesús: 

comezo da misión. 

  1.  Asociar o Bautismo de 

Xesús co momento no 

que inicia a súa vida 

pública. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 1)  

  1.1.  Narra os cambios que o 

Bautismo introduce na 

vida de Xesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 1. 1.) 

   

•  O relato bíblico «A 

parábola do bo 

samaritano». 

  2.  Expresar o significado de 

«A parábola do bo 

samaritano». 

  2.1.  Establece relación entre 

frases e viñetas sobre o 

relato. 

  2.2.  Pon exemplos de persoas 

que se comportan como o 

bo samaritano. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 

parábola do bo 

samaritano. 

  3.  Contemplar e 

interpretar un cadro 

sobre o bo samaritano. 

  3.1.  Dialoga sobre as 

experiencias e os 

sentimentos que transmite 

o cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de facer o ben.   4.  Descubrir en que 

consiste o valor de 

facer o ben. 

  4.1.  Identifica pasos que 

cómpre seguir para facer o 

ben. 

CCL, 

CAA,  

CSC 

  



UNIDADE 5: GRAZAS POLO TEU AMOR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia 

da Salvación 

  

 

•  A misión de Xesús é facer 

felices os homes. 
  1.  Distinguir como Xesús 

fai felices os homes a 

través dos seus xestos 

e accións. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 2) 

  1.1.  Descobre e subliña, nos 

relatos de milagres, os 

xestos e as accións de 

Xesús que fan felices os 

homes. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Respecta e valora o 

comportamento de Xesús 

cos pecadores. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «O 

leproso agradecido». 

  2.  Ler e comprender a 

historia bíblica «O 

leproso agradecido». 

  2.1.  Describe a ensinanza e os 

bos comportamentos que 

aparecen no relato bíblico. 

  2.2.  Imaxina e expresa o 

agradecemento que puido 

experimentar o leproso. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   



•  A Biblia e a arte: O 

leproso agradecido. 

  3.  Analizar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  3.1.  Inventa un título e dialoga 

sobre o cadro. 

CCL, 

CAA,  

SIEP; 

CEC 

•  O valor da caridade.   4.  Recoñecer o valor da 

caridade.  

  4.1.  Expresa en que consiste o 

valor da caridade.   

  4.2.  Participa nun disco-fórum 

sobre o lema «as mans do 

mundo». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  



UNIDADE 6: SIGO A DEUS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia da 

Salvación 

  

 

•  O seguimento de Xesús. 

Diferentes respostas á 

chamada de Xesús. 

  1.  Comparar as 

diferentes respostas 

dos amigos de Xesús 

á súa chamada. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 3) 

  1.1.  Identifica e comenta 

algunhas características 

diferenciais nas respostas 

das persoas que chama 

Xesús nos relatos 

evanxélicos. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «A historia 

de Zaqueo». 
  2.  Ler e comprender o 

relato: «A historia de 

Zaqueo». 

  2.1.  Resume o contido e a 

ensinanza que transmite 

o relato «A historia de 

Zaqueo». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: A historia 

de Zaqueo. 
  3.  Coñecer a experiencia 

do encontro con 

Xesús. 

  3.1.  Contempla e dialoga 

acerca da escena 

representada no cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

   

•  O valor da amabilidade.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

amabilidade. 

  4.1.  Enumera accións que 

desenvolven o valor da 

amabilidade.  

CCL, 

CAA,  

CSC 



 

UNIDADE 7: DESCUBRO UNHA GRAN MISIÓN 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na Historia: a Igrexa 

  

 

•  A Igrexa continuadora da 
misión de Xesús. 

 

  1.  Identificar e valorar 

as accións da Igrexa 

que continúan a 

misión de Xesús. 

(Bloque 4. Criterio 

de avaliación 1) 

  1.1.  Busca testemuños da 

acción misioneira e 

caritativa da Igrexa como 

continuidade da misión 

de Xesús. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 1.1.) 

  1.2.  Crea relatos breves para 

expresar como a acción 

misioneira, a caridade e 

os sacramentos axudan a 

lograr a felicidade das 

persoas. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «Xesús e a 

pesca milagrosa». 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «Xesús e a 

pesca milagrosa». 

  2.1.  Describe os 

acontecementos e a 

ensinanza do relato 

bíblico. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do 

relato bíblico á vida 

persoal. 

CCL, 

CAA, 

CSC 



•  A Biblia e a arte: A pesca 

milagrosa. 
  3.  Describir un cadro 

sobre a pesca 

milagrosa. 

  3.1.  Identifica os personaxes e 

a temática dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

   

•  O valor da solidariedade.   4.  Interiorizar a 

importancia do valor 

da solidariedade. 

  4.1.  Expresa o sentido do valor 

da solidariedade. 

  4.2.  Investiga en Internet 

algunha organización 

solidaria da Igrexa. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

 

  



UNIDADE 8: GÚSTAME A TÚA AMIZADE 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

  

 

•  Os cristiáns expresan a 

amizade con Deus no 

diálogo con El e a través da 

súa vida. 

1.  Sinalar a oración como 

unha forma de 

expresión da amizade 

con Deus. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 2)  

  1.1.  Compón textos que 

expresen o diálogo da 

persoa con Deus. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 2.1.) 

  1.2.  Recompila e pon en 

común cos seus 

compañeiros e 

compañeiras oracións 

que a comunidade cristiá 

utiliza a cotío. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 2.2.) 

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP 

  2.  Descubrir trazos da 

amizade con Deus na 

vida cotiá. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 3) 

  2.1.  Observa e descobre na 

vida dos santos 

manifestacións da 

amizade con Deus. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 3.1.) 

 



•  O relato bíblico «O profeta 

Daniel rézalle a Deus». 

  3.  Descubrir o contido e a 

ensinanza do relato 

bíblico «O profeta 

Daniel reza a Deus». 

  3.1.  Escribe os contidos 

esenciais e a ensinanza 

do relato «O profeta 

Daniel reza a Deus». 

  3.2.  Inventa un final para a 

historia de Daniel.   

CCL, 

CAA, 

CSC  

•  A Biblia e a arte: Daniel no 

foso dos leóns. 

  4.  Interpretar un cadro 

sobre o profeta 

Daniel. 

  4.1.  Intercambia cos seus 

compañeiros e 

compañeiras a impresión 

que causa esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

•  O valor da confianza.   5.  Describir en que 

consiste o valor da 

confianza. 

5.1.  Describe en que consiste a 

confianza. 

5.2. Confecciona unha tarxeta 

de agradecemento para 

unha persoa en quen 

confía.  

 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

  



UNIDADE 9: ENSÍNASME  A REZAR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 
Xesucristo na historia: a 
Igrexa 

  

 

• O Nosopai, signo de 

pertenza á comunidade 

cristiá. 

  1.  Comprender que a 

oración do Nosopai 

expresa a pertenza á 

comunidade eclesial. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 4) 

  1.1.  Explica significativamente a 

orixe do Nosopai. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 4.1.) 

  1.2.  Reconstrúe e dramatiza o 

contexto no que Xesús 

entrega a oración do 

Nosopai aos discípulos. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 4.2.) 

CCL,  

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «Xesús 

ensina o Nosopai». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «Xesús ensina 

o Nosopai». 

  2.1.  Resume o contido e a 

ensinanza que transmite o 

relato «Xesús ensina o 

Nosopai». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: Xesús 

ensina a rezar. 

  3.  Contemplar e 

interpretar unha 

pintura na que 

aparece Xesús 

ensinando. 

  3.1.  Identifica a escena e os 

personaxes que aparecen 

nunha obra artística. 

  3.2.  Redacta unha frase de 

agradecemento a Xesús.   

CCL, 

CAA, 

CEC 

• O valor do silencio.   4.  Valorar o silencio 

como método de 

escoita aos demais e 

a Deus. 

  4.1.  Practica o silencio para 

escoitar no seu interior.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 



 

RELIXIÓN CATÓLICA 

4º DE PRIMARIA 

 

UNIDADE 1: SON FELIZ COS TEUS REGALOS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  A realidade que nos 

rodea como don para a 

nosa felicidade. 

  
 

  1.  Recoñecer e valorar 

que os seus pais, 

amigos e contorno 

son un don de Deus 

para a súa felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 1) 

  1.1.  Lembra e narra experiencias 

recentes nas que descubriu 

que a familia, os amigos ou 

o contorno son un agasallo. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Enumera, describe e 

comparte situacións, 

persoas ou cousas polas que 

está agradecido. 

(Bloque1. Estándar de 

aprendizaxe 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

BLOQUE 1. O sentido    



relixioso do home 

•  Resposta do home ao 

don de Deus. 

 

  2.  Tomar conciencia de 

que as accións 

persoais achegan ou 

separan de Deus. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 2) 

  2.1.  Distingue e enumera accións 

persoais que o fan feliz ou 

infeliz. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

CSC 

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

•  Ruptura do home con 

Deus: Adán e Eva. 

  3.  Comprender que a 

elección que fan Adán 

e Eva é un 

rexeitamento ao don 

de Deus. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 3) 

  3.1.  Le, identifica e explica coas 

súas palabras as 

consecuencias do 

rexeitamento de Adán e Eva 

ao don de Deus, descritas no 

relato bíblico. 

(Bloque 1. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O relato bíblico «O 

paraíso na terra». 

  4.  Ler e comprender a 

historia bíblica «O 

paraíso na terra». 

  4.1.  Identifica os elementos do 

relato coa súa 

representación simbólica. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 

Creación de Deus. 

 

  5.  Expresar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  5.1.  Dialoga sobre a historia 

presente nunha pintura. 

CCL, 

CAA,  

CEC 

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

ecoloxía. 

  6.1.  Colabora na realización dun 

mural sobre a protección da 

Creación.  

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 2: DESCUBRO A DEUS NO POBO DE ISRAEL 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: Deus 

intervén na historia. 

•  A vocación de Moisés para 

liberar o seu pobo. (Bloque 

2) 

  
 

  1.  Descubrir a 

importancia de 

Moisés para a 

liberación do pobo de 

Israel. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1) 

  1.1.  Aprende e ordena 

cronoloxicamente os 

principais feitos da 

historia de Moisés. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Coñece e describe a 

misión de Moisés no 

relato bíblico. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 1.2.) CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

BLOQUE 2. A revelación: Deus 

intervén na historia. 

•  O coidado de Deus co seu 

pobo: signos de amizade (a 

nube, o maná, a auga...). 

 

  

  2.  Recoñecer e valorar os 

signos da amizade de 

Deus co seu pobo. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 3) 

  2.1.  Deseña de xeito ordenado 

viñetas que recollan os 

signos da amizade de 

Deus durante a travesía 

do seu pobo polo 

deserto. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

  2.2.  Interésase e agradece os 

signos do coidado de 

Deus na súa vida: a 



saúde, a familia, a escola, 

os amigos... 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 3.2.) 

•  O relato bíblico «A vida de 

Moisés». 

  3.  Ler e comprender o 

relato: «A vida de 

Moisés». 

  3.1.  Expresa o contido e as 

ensinanzas do relato «A 

vida de Moisés». 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE 2. A revelación: Deus 

intervén na historia. 

•  A Alianza de Deus co pobo 

de Israel no Sinaí.  

   

  4.  Recoñecer as 

consecuencias da 

Alianza de Deus con 

Israel. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 2) 

  4.1.  Expresa graficamente 

momentos significativos 

da tarefa de Moisés para 

liberar o pobo. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

  4.2.  Coñece o contido da 

Alianza, identifica as súas 

implicacións e toma 

conciencia do sentido 

que pode ter na vida 

actual. 

(Bloque 2. Estándar de 

aprendizaxe 2.2.)  

•  A Biblia e a arte: Moisés e os 

israelitas no deserto. 

  5.  Saber que expresan os 

símbolos dun cadro. 

  5.1.  Dialoga sobre o significado 

dos elementos simbólicos 

presentes nun cadro de 

Moisés. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

•  O valor da obediencia.   6.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

obediencia. 

  6.1.  Participa nun cinefórum 

seguindo unhas pautas.  
CCL, 

CD, 



 

CAA, 

CSC 



UNIDADE 3: CELEBRO O NACEMENTO DE XESÚS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

•  A mensaxe cristiá do 

Nadal. 

  1.  Expresar o verdadeiro 

significado do Nadal 

cristián.  

  1.1.  Resume en que consiste o 

Nadal para os cristiáns. 

  1.2.  Identifica 

comportamentos que 

realizan os cristiáns para 

celebrar a mensaxe do 

Nadal. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

    

•  O relato bíblico «O Neno 

Xesús e os pastores». 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «O Neno Xesús 

e os pastores». 

  2.1.  Completa a ficha do relato 

bíblico «O Neno Xesús e 

os pastores». 

  2.2.  Expresa o que puido 

experimentar un pastor 

do relato. 

CCL, 

CAA 

   

•  A Biblia e a arte: A 

adoración dos pastores ao 

Neno Xesús. 

  3.  Interpretar un cadro 

sobre a adoración dos 

pastores ao Neno 

Xesús. 

  3.1.  Identifica os personaxes e 

a escena dun cadro.  
CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor da humildade.   4.  Recoñecer o valor da 

humildade. 

  4.1.  Analiza o seu grao de 

humildade por medio 

dun cuestionario.  

CCL, 

CAA,  

CSC 

 

  



UNIDADE 4: COÑEZO A VIDA DE XESÚS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia da 
salvación 

  

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  O Bautismo de Xesús: 

comezo da misión. 

  1.  Asociar o Bautismo de 

Xesús co momento no 

que inicia a súa vida 

pública. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 1)  

  1.1.  Narra os cambios que o 

Bautismo introduce na 

vida de Xesús. 

(Bloque 3. Estándar de 

avaliación 1. 1.) 

   

•  O relato bíblico «A 

parábola do bo 

samaritano». 

  2.  Expresar o significado de 

«A parábola do bo 

samaritano». 

  2.1.  Establece relación entre 

frases e viñetas sobre o 

relato. 

  2.2.  Pon exemplos de persoas 

que se comportan como o 

bo samaritano. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

•  A Biblia e a arte: A 

parábola do bo 

samaritano. 

  3.  Contemplar e 

interpretar un cadro 

sobre o bo samaritano. 

  3.1.  Dialoga sobre as 

experiencias e os 

sentimentos que transmite 

o cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  O valor de facer o ben.   4.  Descubrir en que 

consiste o valor de 

facer o ben. 

  4.1.  Identifica pasos que 

cómpre seguir para facer o 

ben. 

CCL, 

CAA,  

CSC 

  



UNIDADE 5: GRAZAS POLO TEU AMOR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia 

da Salvación 

  

 

•  A misión de Xesús é facer 

felices os homes. 
  1.  Distinguir como Xesús 

fai felices os homes a 

través dos seus xestos 

e accións. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 2) 

  1.1.  Descobre e subliña, nos 

relatos de milagres, os 

xestos e as accións de 

Xesús que fan felices os 

homes. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Respecta e valora o 

comportamento de Xesús 

cos pecadores. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «O 

leproso agradecido». 

  2.  Ler e comprender a 

historia bíblica «O 

leproso agradecido». 

  2.1.  Describe a ensinanza e os 

bos comportamentos que 

aparecen no relato bíblico. 

  2.2.  Imaxina e expresa o 

agradecemento que puido 

experimentar o leproso. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   



•  A Biblia e a arte: O 

leproso agradecido. 

  3.  Analizar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  3.1.  Inventa un título e dialoga 

sobre o cadro. 

CCL, 

CAA,  

SIEP; 

CEC 

•  O valor da caridade.   4.  Recoñecer o valor da 

caridade.  

  4.1.  Expresa en que consiste o 

valor da caridade.   

  4.2.  Participa nun disco-fórum 

sobre o lema «as mans do 

mundo». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  



UNIDADE 6: SIGO A DEUS 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia da 

Salvación 

  

 

•  O seguimento de Xesús. 

Diferentes respostas á 

chamada de Xesús. 

  1.  Comparar as 

diferentes respostas 

dos amigos de Xesús 

á súa chamada. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 3) 

  1.1.  Identifica e comenta 

algunhas características 

diferenciais nas respostas 

das persoas que chama 

Xesús nos relatos 

evanxélicos. 

(Bloque 3. Estándar de 

aprendizaxe 3.1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «A historia 

de Zaqueo». 
  2.  Ler e comprender o 

relato: «A historia de 

Zaqueo». 

  2.1.  Resume o contido e a 

ensinanza que transmite 

o relato «A historia de 

Zaqueo». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

•  A Biblia e a arte: A historia 

de Zaqueo. 
  3.  Coñecer a experiencia 

do encontro con 

Xesús. 

  3.1.  Contempla e dialoga 

acerca da escena 

representada no cadro.   

CCL,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

   

•  O valor da amabilidade.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

amabilidade. 

  4.1.  Enumera accións que 

desenvolven o valor da 

amabilidade.  

CCL, 

CAA,  

CSC 



 

UNIDADE 7: DESCUBRO UNHA GRAN MISIÓN 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na Historia: a Igrexa 

  

 

•  A Igrexa continuadora da 
misión de Xesús. 

 

  1.  Identificar e valorar 

as accións da Igrexa 

que continúan a 

misión de Xesús. 

(Bloque 4. Criterio 

de avaliación 1) 

  1.1.  Busca testemuños da 

acción misioneira e 

caritativa da Igrexa como 

continuidade da misión 

de Xesús. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 1.1.) 

  1.2.  Crea relatos breves para 

expresar como a acción 

misioneira, a caridade e 

os sacramentos axudan a 

lograr a felicidade das 

persoas. 

(Bloque 4. Estándar de 
avaliación 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

   

•  O relato bíblico «Xesús e a 

pesca milagrosa». 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «Xesús e a 

pesca milagrosa». 

  2.1.  Describe os 

acontecementos e a 

ensinanza do relato 

bíblico. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do 

relato bíblico á vida 

persoal. 

CCL, 

CAA, 

CSC 



•  A Biblia e a arte: A pesca 

milagrosa. 
  3.  Describir un cadro 

sobre a pesca 

milagrosa. 

  3.1.  Identifica os personaxes e 

a temática dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

   

•  O valor da solidariedade.   4.  Interiorizar a 

importancia do valor 

da solidariedade. 

  4.1.  Expresa o sentido do valor 

da solidariedade. 

  4.2.  Investiga en Internet 

algunha organización 

solidaria da Igrexa. 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

 

  



UNIDADE 8: GÚSTAME A TÚA AMIZADE 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

  

 

•  Os cristiáns expresan a 

amizade con Deus no 

diálogo con El e a través da 

súa vida. 

1.  Sinalar a oración como 

unha forma de 

expresión da amizade 

con Deus. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 2)  

  1.1.  Compón textos que 

expresen o diálogo da 

persoa con Deus. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 2.1.) 

  1.2.  Recompila e pon en 

común cos seus 

compañeiros e 

compañeiras oracións 

que a comunidade cristiá 

utiliza a cotío. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 2.2.) 

CCL, 

CAA,  

CSC,  

SIEP 

  2.  Descubrir trazos da 

amizade con Deus na 

vida cotiá. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 3) 

  2.1.  Observa e descobre na 

vida dos santos 

manifestacións da 

amizade con Deus. 

(Bloque 4. Estándar de 

avaliación 3.1.) 

 



•  O relato bíblico «O profeta 

Daniel rézalle a Deus». 

  3.  Descubrir o contido e a 

ensinanza do relato 

bíblico «O profeta 

Daniel reza a Deus». 

  3.1.  Escribe os contidos 

esenciais e a ensinanza 

do relato «O profeta 

Daniel reza a Deus». 

  3.2.  Inventa un final para a 

historia de Daniel.   

CCL, 

CAA, 

CSC  

•  A Biblia e a arte: Daniel no 

foso dos leóns. 

  4.  Interpretar un cadro 

sobre o profeta 

Daniel. 

  4.1.  Intercambia cos seus 

compañeiros e 

compañeiras a impresión 

que causa esta escena. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

•  O valor da confianza.   5.  Describir en que 

consiste o valor da 

confianza. 

5.1.  Describe en que consiste a 

confianza. 

5.2. Confecciona unha tarxeta 

de agradecemento para 

unha persoa en quen 

confía.  

 

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 

 

  



UNIDADE 9: ENSÍNASME  A REZAR 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 
Xesucristo na historia: a 
Igrexa 

  

 

• O Nosopai, signo de 

pertenza á comunidade 

cristiá. 

  1.  Comprender que a 

oración do Nosopai 

expresa a pertenza á 

comunidade eclesial. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 4) 

  1.1.  Explica significativamente a 

orixe do Nosopai. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 4.1.) 

  1.2.  Reconstrúe e dramatiza o 

contexto no que Xesús 

entrega a oración do 

Nosopai aos discípulos. 

(Bloque 4. Estándar de 

aprendizaxe 4.2.) 

CCL,  

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «Xesús 

ensina o Nosopai». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «Xesús ensina 

o Nosopai». 

  2.1.  Resume o contido e a 

ensinanza que transmite o 

relato «Xesús ensina o 

Nosopai». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: Xesús 

ensina a rezar. 

  3.  Contemplar e 

interpretar unha 

pintura na que 

aparece Xesús 

ensinando. 

  3.1.  Identifica a escena e os 

personaxes que aparecen 

nunha obra artística. 

  3.2.  Redacta unha frase de 

agradecemento a Xesús.   

CCL, 

CAA, 

CEC 

• O valor do silencio.   4.  Valorar o silencio 

como método de 

escoita aos demais e 

a Deus. 

  4.1.  Practica o silencio para 

escoitar no seu interior.  

CCL, 

CD, 

CAA,  

CSC 



 

RELIXIÓN CATÓLICA 

5º DE PRIMARIA 

 

UNIDADE 1: AXÚDASME A FACER O BEN 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

-  O ser humano foi 

creado con desexo de 

ben. O ser humano 

sente alegría cando 

realiza ou recibe o ben.  

 

 

  1.  Recoñecer e estimar 

que Deus creou a 

persoa con desexo de 

ben. 

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 1) 

  2.  Esforzarse por 

identificar que a 

adhesión ao ben xera 

felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

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

(Bloque 1. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

  2.1.  Xustifica criticamente as 

consecuencias que se 

derivan de facer o ben. 

(Bloque 1. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

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

(Bloque 1. Estándar de aprendizaxe 
2.2.)  

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSC 



-  O relato bíblico «Xacob 

e a escaleira de Deus». 

  3.  Ler e comprender a 

historia bíblica 

«Xacob e a escaleira 

de Deus». 

  3.1.  Explica a ensinanza do relato 
bíblico «Samuel atopa a 
Deus». 

  3.2.  Describe a biografía de 

alguén que dedicou a súa 

vida a facer o ben. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  A Biblia e a arte: O sono 

de Xacob. 

  4.  Analizar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  4.1.  Relaciona os elementos dun 
cadro co seu significado 
simbólico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da liberdade.   5.  Recoñecer o valor da 

liberdade. 

  5.1.  Expresa o auténtico sentido 
cristián da liberdade.  

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 

  



UNIDADE 2:UNHA GRAN PROMESA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 2.  

A revelación: Deus 

intervén na historia 

-  Deus fai a Alianza co seu 

pobo. 

 

 

  1.  Interpretar o 

significado da Alianza 

de Deus co pobo. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Define o termo bíblico de Alianza. 

(Bloque 2. Estándar de aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Explica e sintetiza os trazos 

característicos da Alianza de Deus co 

seu pobo. 

(Bloque 2. Estándar de aprendizaxe 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «A 

promesa de Deus a 

Abrahán». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «A promesa de 

Deus a Abrahán». 

  2.1.  Desenvolve unha ficha sobre o 
contido e as ensinanzas do relato. 

  2.2.  Amplía información sobre a vida de 
Abrahán. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  A Biblia e a arte: A 

promesa de Deus a 

Abrahán. 

  3.  Saber que expresan os 

símbolos das 

relixións. 

  3.1.  Describe e pon un título a un cadro 
sobre Abrahán. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor do compromiso.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor do 

compromiso. 

  4.1.  Adquire compromisos concretos en 
beneficio dos demais.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

 



UNIDADE 3:AS TÚAS NORMAS FANME FELIZ 

 

     CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 

Deus intervén na historia 

-  Deus desexa un pobo 

santo: os Dez 

Mandamentos. 

 

 

  1.  Comprender e respectar 

as características do 

pobo que Deus quere 

contidas no Decálogo. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

  1.1.  Clasifica e é consciente do contido 
do Decálogo. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 2. 1.) 

  1.2.  Describe coas súas palabras 
experiencias da súa vida 
relacionadas cos mandamentos. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 2. 2.) 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «Moisés e 

o pobo de Israel». 

 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «Moisés e o 

pobo de Israel». 

  2.1.  Resume as normas que Deus lle 
deu a Moisés para que o pobo de 
Israel aprendese a ser fiel a Deus. 

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato 
bíblico da unidade. 

CCL, 

CAA 

-  A Biblia e a arte: Moisés e 

os Dez Mandamentos. 

  3.  Interpretar un cadro 

sobre Moisés 

presentando o 

Decálogo. 

  3.1.  Realiza unha descrición dos 
elementos presentes nunha obra 
de arte.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor da 

responsabilidade. 

  4.  Valora un decálogo de 

normas sobre a 

responsabilidade. 

  4.1.  Selecciona as normas que 
considera máis importantes para 
ser responsable. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 



UNIDADE 4:DESCUBRO A BIBLIA 

 

 

     CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 2. 

A revelación: Deus intervén 

na historia 

-  A Biblia: estrutura e 

composición. 

 

 

  1.  Distinguir e memorizar 

os distintos tipos de 

libros do Antigo e o 

Novo Testamento. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 3)  

  2.  Explicar os diferentes 

autores e momentos da 

historia en que se 

compuxo a Biblia. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 4)  

 

 

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

(Bloque 2. Estándar de avaliación 3. 1.) 

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

(Bloque 2. Estándar de avaliación 4. 1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «A 

parábola do trigo e o 

xoio». 

  3.  Expresar o significado de 

«A parábola do trigo e o 

xoio». 

  3.1.  Relaciona cada elemento da 
parábola do relato bíblico co seu 
significado. 

  3.2.  Aplica a ensinanza do relato a un 
exemplo da vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  A Biblia e a arte: Xesucristo 

sementador 

  4.  Poñer título a un cadro 

en función do seu 

contido. 

  4.1.  Dialoga sobre os bos e os malos 
comportamentos a partir da 
observación dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 



-  O valor de aconsellar.   5.  Descubrir en que 

consiste o valor de 

aconsellar. 

  5.1.  Extrae datos sobre o valor do 
consello partindo dos libros 
sapienciais. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 5: ALÉGRAME ATOPARME CONTIGO 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia 

da Salvación 

-  O encontro con Xesús 

desvela á persoa a súa 

verdadeira identidade. 

 

 

 

  1.  Recoñecer en relatos 

evanxélicos o cambio 

que xera o encontro 

con Xesús. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 1) 

 

 

 

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

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «Xesús 

e a samaritana». 

  2.  Ler e comprender a 

historia bíblica «Xesús 

e a samaritana». 

 

  2.1.  Escribe un resumo do relato 
«Xesús e a samaritana». 

  2.2.  Explica a ensinanza do relato 

bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: Xesús e 

a samaritana. 

  3.  Analizar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  3.1.  Considera e expresa 
oralmente o contido dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da 

autenticidade. 

  4.  Recoñecer o valor da 

autenticidade. 

  4.1.  Narra un testemuño 
exemplar cristián de 
autenticidade e compromiso 
para practicar e propagar a 
fe. 

  4.2.  Inventa un final para unha 
historia no que estea 

CCL, 

CAA, 

CSC 



presente o valor da 
autenticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 6: OS TEUS MILAGRES ACHÉGANME A TI 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia 

da Salvación 

-  Os signos do reino: os 

milagres. 

 

 

 

  1.  Coñecer e interpretar 

o significado dos 

milagres de Xesús 

como acción de Deus. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

 

  1.1.  Explica por escrito o significado 
dalgúns milagres. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Dramatiza algúns milagres narrados 

nos evanxeos. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

-  O relato bíblico «Xesús 

e a filla de Xairo». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «Xesús e a filla 

de Xairo». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «Xesús e a filla de 
Xairo». 

  2.2.  Prepara de forma cooperativa unha 
posta escenográfica sobre o relato. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

-  A Biblia e a arte: Xesús e 

a filla de Xairo. 

  3.  Coñecer    3.1.  Identifica nunha obra os personaxes 
que interveñen. 

  3.2.  Expresa a súa impresión e gustos 
persoais sobre o cadro.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da compaixón.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

compaixón 

  4.1.  Escribe unha carta, expresando 
compaixón, a alguén que sofre.  

CCL, 

CAA, 

CSC 

 



UNIDADE 7: ESPERO VIVIR CON DEUS NO CEO 

 

     CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia da 

Salvación 

-  A resurrección: 

cumprimento do plan 

salvífico de Deus. 

 

 

  1.  Comprender que Deus 

rescata a Xesús da 

morte. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 3) 

 

 

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

(Bloque 3. Estándar de avaliación 3.1.) 

  1.2.  Reconstrúe, utilizando as TIC, os 
encontros co Resucitado que 
describen os relatos evanxélicos. 

(Bloque 3. Estándar de avaliación 3.2.) 

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

(Bloque 3. Estándar de avaliación 3.3.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «As 

aparicións de Cristo 

resucitado». 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «As aparicións 

de Cristo resucitado». 

  2.1.  Describe os acontecementos e a 
ensinanza do relato bíblico. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato 
bíblico á vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  A Biblia e a arte: A 

resurrección de Xesús. 

  3.  Describir un cadro sobre 

a resurrección de 

Xesús. 

  3.1.  Observa e dialoga sobre os 
elementos e a temática dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 



-  O valor da esperanza.   4.  Explicar que é e para que 

serve ter esperanza. 

  4.1.  Realiza unha colaxe sobre a 
esperanza. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  



UNIDADE 8: SON MEMBRO DA IGREXA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

-  A Igrexa: ministerios e 

servizos. 

 

 

  1.  Coñecer e respectar a 

composición da Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 1) 

 

 

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

(Bloque 4. Estándar de  
avaliación 1. 1.) 

CCL, 

CAA 

 

-  O relato bíblico «San 

Pedro, o primeiro Papa.» 

 

  2.  Descubrir o contido e a 

ensinanza do relato 

bíblico «San Pedro, o 

primeiro Papa.» 

  2.1.  Ordena os acontecementos do 
relato «San Pedro, o primeiro 
Papa.» 

  2.2.  Describe a ensinanza do relato. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: o escudo 

do Vaticano. 

  3.  Interpretar o escudo do 

Vaticano. 

  3.1.  Identifica cada elemento do 
escudo do Vaticano coa súa 
simboloxía. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor da sociabilidade.   4.  Descubrir en que 

consiste o valor da 

sociabilidade. 

  4.1.  Escribe comportamentos 
sociables e responsables que 
fagan posible unha sociedade 
xusta, solidaria e dialogante.  

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 



UNIDADE 9: LEMBRÁMOSTE NA EUCARISTÍA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 

de Xesucristo na historia: 

a Igrexa 

-  A Eucaristía, renovación 

do sacrificio de Xesús 

na cruz. 

 

 

 

  1.  Identificar o vínculo 

que existe entre a 

Última Cea e a paixón, 

morte e resurrección 

de Cristo. (Bloque 4. 

Criterio de avaliación 

2) 

 

 

 

  1.1.  Explica e valora o significado das 
palabras de Xesús na Última Cea. 
(Bloque 4. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

  1.2.  Asocia a celebración da Eucaristía 
coas palabras e cos xestos de Xesús 
na Última Cea. (Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «As 

primeiras comunidades 

cristiás». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «As primeiras 

comunidades 

cristiás». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «As primeiras 
comunidades cristiás». 

  2.2.  Investiga en Internet e obtén datos 
sobre a historia de San Pedro. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: O 

milagre dos pans e os 

peixes. 

  3.  Contemplar e 

interpretar unha 

pintura sobre o 

milagre dos pans e os 

peixes. 

  3.1.  Identifica os personaxes que 
aparecen nunha obra artística. 

  3.2.  Interpreta o simbolismo do cadro O 
milagre dos pans e os peixes. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor de celebrar.   4.  Adquirir hábitos que 

afiancen o valor de 

celebrar. 

  4.1.  Describe modos cristiáns de celebrar 
o día de aniversario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

 



RELIXIÓN CATÓLICA 

6º DE PRIMARIA 

UNIDADE 1: AXÚDASME A FACER O BEN 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 1. O sentido 

relixioso do home 

-  O ser humano foi 

creado con desexo de 

ben. O ser humano 

sente alegría cando 

realiza ou recibe o ben.  

 

 

  1.  Recoñecer e estimar 

que Deus creou a 

persoa con desexo de 

ben. 

(Bloque 1. Criterio de 
avaliación 1) 

  2.  Esforzarse por 

identificar que a 

adhesión ao ben xera 

felicidade. 

(Bloque 1. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

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

(Bloque 1. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

  2.1.  Xustifica criticamente as 

consecuencias que se 

derivan de facer o ben. 

(Bloque 1. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

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

(Bloque 1. Estándar de aprendizaxe 
2.2.)  

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSC 



-  O relato bíblico «Xacob 

e a escaleira de Deus». 

  3.  Ler e comprender a 

historia bíblica 

«Xacob e a escaleira 

de Deus». 

  3.1.  Explica a ensinanza do relato 
bíblico «Samuel atopa a 
Deus». 

  3.2.  Describe a biografía de 

alguén que dedicou a súa 

vida a facer o ben. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  A Biblia e a arte: O sono 

de Xacob. 

  4.  Analizar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  4.1.  Relaciona os elementos dun 
cadro co seu significado 
simbólico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da liberdade.   5.  Recoñecer o valor da 

liberdade. 

  5.1.  Expresa o auténtico sentido 
cristián da liberdade.  

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 

  



UNIDADE 2: UNHA GRAN PROMESA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 2.  

A revelación: Deus 

intervén na historia 

-  Deus fai a Alianza co seu 

pobo. 

 

 

  1.  Interpretar o 

significado da Alianza 

de Deus co pobo. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 1) 

 

 

  1.1.  Define o termo bíblico de Alianza. 

(Bloque 2. Estándar de aprendizaxe 1.1.) 

  1.2.  Explica e sintetiza os trazos 

característicos da Alianza de Deus co 

seu pobo. 

(Bloque 2. Estándar de aprendizaxe 1.2.) 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «A 

promesa de Deus a 

Abrahán». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «A promesa de 

Deus a Abrahán». 

  2.1.  Desenvolve unha ficha sobre o 
contido e as ensinanzas do relato. 

  2.2.  Amplía información sobre a vida de 
Abrahán. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

-  A Biblia e a arte: A 

promesa de Deus a 

Abrahán. 

  3.  Saber que expresan os 

símbolos das 

relixións. 

  3.1.  Describe e pon un título a un cadro 
sobre Abrahán. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor do compromiso.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor do 

compromiso. 

  4.1.  Adquire compromisos concretos en 
beneficio dos demais.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

 



UNIDADE 3: AS TÚAS NORMAS FANME FELIZ 

 

     CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 2. A revelación: 

Deus intervén na historia 

-  Deus desexa un pobo 

santo: os Dez 

Mandamentos. 

 

 

  1.  Comprender e respectar 

as características do 

pobo que Deus quere 

contidas no Decálogo. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

  1.1.  Clasifica e é consciente do contido 
do Decálogo. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 2. 1.) 

  1.2.  Describe coas súas palabras 
experiencias da súa vida 
relacionadas cos mandamentos. 

(Bloque 2. Estándar de avaliación 2. 2.) 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «Moisés e 

o pobo de Israel». 

 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «Moisés e o 

pobo de Israel». 

  2.1.  Resume as normas que Deus lle 
deu a Moisés para que o pobo de 
Israel aprendese a ser fiel a Deus. 

  2.2.  Expresa a ensinanza do relato 
bíblico da unidade. 

CCL, 

CAA 

-  A Biblia e a arte: Moisés e 

os Dez Mandamentos. 

  3.  Interpretar un cadro 

sobre Moisés 

presentando o 

Decálogo. 

  3.1.  Realiza unha descrición dos 
elementos presentes nunha obra 
de arte.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor da 

responsabilidade. 

  4.  Valora un decálogo de 

normas sobre a 

responsabilidade. 

  4.1.  Selecciona as normas que 
considera máis importantes para 
ser responsable. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 



UNIDADE 4:DESCUBRO A BIBLIA 

 

 

     CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 2. 

A revelación: Deus intervén 

na historia 

-  A Biblia: estrutura e 

composición. 

 

 

  1.  Distinguir e memorizar 

os distintos tipos de 

libros do Antigo e o 

Novo Testamento. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 3)  

  2.  Explicar os diferentes 

autores e momentos da 

historia en que se 

compuxo a Biblia. 

(Bloque 2. Criterio de 

avaliación 4)  

 

 

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

(Bloque 2. Estándar de avaliación 3. 1.) 

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

(Bloque 2. Estándar de avaliación 4. 1.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «A 

parábola do trigo e o 

xoio». 

  3.  Expresar o significado de 

«A parábola do trigo e o 

xoio». 

  3.1.  Relaciona cada elemento da 
parábola do relato bíblico co seu 
significado. 

  3.2.  Aplica a ensinanza do relato a un 
exemplo da vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  A Biblia e a arte: Xesucristo 

sementador 

  4.  Poñer título a un cadro 

en función do seu 

contido. 

  4.1.  Dialoga sobre os bos e os malos 
comportamentos a partir da 
observación dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 



-  O valor de aconsellar.   5.  Descubrir en que 

consiste o valor de 

aconsellar. 

  5.1.  Extrae datos sobre o valor do 
consello partindo dos libros 
sapienciais. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 5: ALÉGRAME ATOPARME CONTIGO 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia 

da Salvación 

-  O encontro con Xesús 

desvela á persoa a súa 

verdadeira identidade. 

 

 

 

  1.  Recoñecer en relatos 

evanxélicos o cambio 

que xera o encontro 

con Xesús. 

(Bloque 3. Criterio de 
avaliación 1) 

 

 

 

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

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 
1.1.) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «Xesús 

e a samaritana». 

  2.  Ler e comprender a 

historia bíblica «Xesús 

e a samaritana». 

 

  2.1.  Escribe un resumo do relato 
«Xesús e a samaritana». 

  2.2.  Explica a ensinanza do relato 

bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: Xesús e 

a samaritana. 

  3.  Analizar a historia 

presente nunha obra 

de arte. 

  3.1.  Considera e expresa 
oralmente o contido dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da 

autenticidade. 

  4.  Recoñecer o valor da 

autenticidade. 

  4.1.  Narra un testemuño 
exemplar cristián de 
autenticidade e compromiso 
para practicar e propagar a 
fe. 

  4.2.  Inventa un final para unha 
historia no que estea 
presente o valor da 

CCL, 

CAA, 

CSC 



autenticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 6: OS TEUS MILAGRES ACHÉGANME A TI 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia 

da Salvación 

-  Os signos do reino: os 

milagres. 

 

 

 

  1.  Coñecer e interpretar 

o significado dos 

milagres de Xesús 

como acción de Deus. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 2) 

 

 

 

  1.1.  Explica por escrito o significado 
dalgúns milagres. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 2.1.) 

  1.2.  Dramatiza algúns milagres narrados 

nos evanxeos. 

(Bloque 3. Estándar de aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

-  O relato bíblico «Xesús 

e a filla de Xairo». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «Xesús e a filla 

de Xairo». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «Xesús e a filla de 
Xairo». 

  2.2.  Prepara de forma cooperativa unha 
posta escenográfica sobre o relato. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

-  A Biblia e a arte: Xesús e 

a filla de Xairo. 

  3.  Coñecer    3.1.  Identifica nunha obra os personaxes 
que interveñen. 

  3.2.  Expresa a súa impresión e gustos 
persoais sobre o cadro.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

-  O valor da compaixón.   4.  Recoñecer e 

interiorizar o valor da 

compaixón 

  4.1.  Escribe unha carta, expresando 
compaixón, a alguén que sofre.  

CCL, 

CAA, 

CSC 

 



UNIDADE 7: ESPERO VIVIR CON DEUS NO CEO 

 

     CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 3. Xesucristo, 

cumprimento da Historia da 

Salvación 

-  A resurrección: 

cumprimento do plan 

salvífico de Deus. 

 

 

  1.  Comprender que Deus 

rescata a Xesús da 

morte. 

(Bloque 3. Criterio de 

avaliación 3) 

 

 

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

(Bloque 3. Estándar de avaliación 3.1.) 

  1.2.  Reconstrúe, utilizando as TIC, os 
encontros co Resucitado que 
describen os relatos evanxélicos. 

(Bloque 3. Estándar de avaliación 3.2.) 

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

(Bloque 3. Estándar de avaliación 3.3.) 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

 

-  O relato bíblico «As 

aparicións de Cristo 

resucitado». 

  2.  Comprender o relato 

bíblico «As aparicións 

de Cristo resucitado». 

  2.1.  Describe os acontecementos e a 
ensinanza do relato bíblico. 

  2.2.  Aplica a ensinanza do relato 
bíblico á vida diaria. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

-  A Biblia e a arte: A 

resurrección de Xesús. 

  3.  Describir un cadro sobre 

a resurrección de 

Xesús. 

  3.1.  Observa e dialoga sobre os 
elementos e a temática dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 



-  O valor da esperanza.   4.  Explicar que é e para que 

serve ter esperanza. 

  4.1.  Realiza unha colaxe sobre a 
esperanza. 

CCL, 

CAA,  

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  



UNIDADE 8: SON MEMBRO DA IGREXA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia de 

Xesucristo na historia: a 

Igrexa 

-  A Igrexa: ministerios e 

servizos. 

 

 

  1.  Coñecer e respectar a 

composición da Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio de 

avaliación 1) 

 

 

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

(Bloque 4. Estándar de  
avaliación 1. 1.) 

CCL, 

CAA 

 

-  O relato bíblico «San 

Pedro, o primeiro Papa.» 

 

  2.  Descubrir o contido e a 

ensinanza do relato 

bíblico «San Pedro, o 

primeiro Papa.» 

  2.1.  Ordena os acontecementos do 
relato «San Pedro, o primeiro 
Papa.» 

  2.2.  Describe a ensinanza do relato. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: o escudo 

do Vaticano. 

  3.  Interpretar o escudo do 

Vaticano. 

  3.1.  Identifica cada elemento do 
escudo do Vaticano coa súa 
simboloxía. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O valor da sociabilidade.   4.  Descubrir en que 

consiste o valor da 

sociabilidade. 

  4.1.  Escribe comportamentos 
sociables e responsables que 
fagan posible unha sociedade 
xusta, solidaria e dialogante.  

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

 



UNIDADE 9: LEMBRÁMOSTE NA EUCARISTÍA 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

BLOQUE 4. Permanencia 

de Xesucristo na historia: 

a Igrexa 

-  A Eucaristía, renovación 

do sacrificio de Xesús 

na cruz. 

 

 

 

  1.  Identificar o vínculo 

que existe entre a 

Última Cea e a paixón, 

morte e resurrección 

de Cristo. (Bloque 4. 

Criterio de avaliación 

2) 

 

 

 

  1.1.  Explica e valora o significado das 
palabras de Xesús na Última Cea. 
(Bloque 4. Estándar de aprendizaxe 
2.1.) 

  1.2.  Asocia a celebración da Eucaristía 
coas palabras e cos xestos de Xesús 
na Última Cea. (Bloque 4. Estándar 
de aprendizaxe 2.2.) 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 

-  O relato bíblico «As 

primeiras comunidades 

cristiás». 

  2.  Ler e comprender o 

relato: «As primeiras 

comunidades 

cristiás». 

  2.1.  Resume o contido e a ensinanza que 
transmite o relato «As primeiras 
comunidades cristiás». 

  2.2.  Investiga en Internet e obtén datos 
sobre a historia de San Pedro. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

-  A Biblia e a arte: O 

milagre dos pans e os 

peixes. 

  3.  Contemplar e 

interpretar unha 

pintura sobre o 

milagre dos pans e os 

peixes. 

  3.1.  Identifica os personaxes que 
aparecen nunha obra artística. 

  3.2.  Interpreta o simbolismo do cadro O 
milagre dos pans e os peixes. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  O valor de celebrar.   4.  Adquirir hábitos que 

afiancen o valor de 

celebrar. 

  4.1.  Describe modos cristiáns de celebrar 
o día de aniversario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

 



ORGANIZACIÓN E SECUENCIACION DE CONTIDOS 

 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

 

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

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

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

 

•  A Biblia narra o que Deus fixo na historia. 

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

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

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 

•  Deus elixe a María para que o seu fillo se faga home. 

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

•  O Nadal: nacemento do Salvador. 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 

•  O Bautismo: incorporación á Igrexa. 

•  A unidade eclesial: fillos dun mesmo Pai. 

•  Xesucristo santifica o tempo: o ano litúrxico. 

 

 



METODOLOXÍA 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 

maior grao de protagonismo.  

En concreto na área de Relixión Católica:  

Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os 

valores e as actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, 

preténdese que o alumno adquira as competencias axeitadas á súa idade e ao tempo 

de cada etapa. 

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se 

non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 

atopa constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta 

que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a 

súa identidade e a dos outros. 

Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os 
seguintes principios: 
 
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 diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na 
asunción deste principio fundamental. 
 

Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da 

formación humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require 

que todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socio-afectivas, 

non sexa considerado fin en si mesmo senón que estea ao servizo da formación 

integral do ser humano. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 

predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que cómpre 

realizar estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade 

para que todo o alumnado chegue a adquirir todos  



aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente 

ao longo da vida.  

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 

vida enraizada no máis profundo do ser; o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 

signos do seu contorno, no progreso e na humanización do propio ser humano, na 

linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis 

concreta, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 

iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 

colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 

ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  

Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos 

fundamentais vinculados a contexto real; será importante traballar a parte 

competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción, en experiencia, 

en vivencia, e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos. 

 

 

 

AVALIACIÓN 

 

As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser: 

 

•  Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 

unidade. 

•  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

•  Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 

•  Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 

•  Diferentes ferramentas de avaliación do traballo realizado en aula.   

 

 

 



RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• libro do alumno para a área de Relixión de Anaya  en diferentes soportes. 

• A proposta didáctica para Relixión de Anaya.  

• Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, 

ampliación e avaliación de Anaya. 

• CD audio de cancións. 

• Os murais. 

• DVDs e películas  dos temas tratados. 

• Recursos audiovisuais e de internet. 

• Lecturas de relatos  bíblicos. 

• Lecturas da biblioteca de aula. 

• Dispositivos electrónicos e conexión a internet no seu domicilio no caso de 

que teñamos que volver a unha ensinanza non presencial. 

 

 

 

 

 

 


