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1. INTRODUCIÓN 

 

Esta programación didáctica desenvolverase no curso 2020-2021 cos alumnos de Educación Infantil do CRA Bergondo 

Está confeccionada partindo da situación actual en canto o COVID. Os mínimos que quedaron sen acadar por mor da crise 

sanitaria do curso anterior teranse en conta neste curso 20/21.  

No apartado de estratexias metodolóxícas abordase como se levara a cabo a actividade lectiva dependendo dos posibles 

escenarios: presencial, semipresencial ou non presencial. 

Igualmente para a elaboración desta programación tívose presente: 

- Currículo vixente de E.I  de Relixión Católica. 

- As características das nenas e nenos do centro. 

- Os intereses da zona próxima de desenvolvemento do alumnado para buscar o potencial motivador axeitado aos seus intereses. 

- As necesidades de extrapolación dos contidos a realidade cotiá dos nenos e nenas. 

- Os recursos tanto materiais como espaciais. 
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2. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

A ensinanza relixiosa pretende contribuír á formación integral dos nenos. Procurase axudarlles a interiorizar o mundo que os rodea, as 

súas experiencias, integrándoos no proceso global do coñecemento da realidade. Este proceso ten lugar na súa experiencia diaria, que se 

produce tanto no ámbito escolar como familiar e social. 

Os obxectivos que se intentan conseguir, están elaborados tendo en conta os obxectivos establecidos para a ensinanza de relixión e 

moral católica nesta etapa. Están plantexados en relación cos indicados no conxunto da ensinanza de educación infantil, tendo en conta en todo 

momento as características psicolóxicas, persoais e familiares dos nenos. 

O finalizar a educación infantil pretendese que o alumnado desenvolva os seguintes obxectivos: 

- Descubrir o propio corpo, como agasallo de Deus, promovendo a confianza e o desenvolvemento das súas posibilidades persoais.  

- Recoñecer no entorno familiar e social manifestacións que expresan a vivencia da fe católica e identifican a comunidade relixiosa a que 

pertence.  

- Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristián que permitan o neno desenvolver os valores e actitudes básicas de respecto, 

ledicia e admiración.  

- Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, exercitando as primeiras habilidades motrices, para 

relacionarse cos demais e para acceder a oración, os cantos de abalanza e o sentido das festas relixiosas.  

- Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e a xenerosidade como medio de expresar o amor 

de Deus e a fraternidade.  

- Descubrir que os cristián chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben que está con todos nos, quérenos e perdóanos 

sempre.  
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- Coñecer que Xesús naceu en Belén e é amigo de todos e quérenos, morreu por nos e resucitou para estar con nos.  

- Valorar que a Virxe María é a Nai de Xesús e tamén Nai de todos, que forman una gran familia.  

- Respectar as persoas e cousas do seu entorno, coidalas e preocuparse delas, como Xesús fixo e nos ensinou a facer. 

 

RELIXIÓN E.I. 3 Anos 
1º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
 Facerlles ver aos nenos a importancia do 

colexio e o bo que é coñecer outros nenos. 

 Dar a coñecer a Xesús como amigo de 

todas as persoas e en especial dos 

nenos. 

 Saber que Xesús quéreos e invítaos a 

ser amigos seus. 

 No colexio aprendemos cousas e facemos amigos. 

 Xesús quérenos. A alegría de que sermos amigos de 

Xesús. 

 Crear un ambiente de amizade entre os nenos. 

 Actitudes de amizade cos demais. Os amigos xogan 

xuntos, axúdanse, comparten. 

 Xenerosidade cos amigos. 

 Alegría por ter novos amigos e por ser amigos de 

Xesús. 

 Mostrar alegría por ter novos amigos. 

 Saber que Xesús é amigo de todos os nenos. 

 

 Espertar a sensibilidade dos nenos para que 

aprecien e valoren  a  beleza da natureza. 

 Fomentar o respecto e o coidado da 

natureza, dos animais e  das persoas. 

 

 Experiencias e preguntas do neno na súa relación coa 

natureza. 

 Distinguir comportamentos concretos de respecto e 

coidado da natureza e das persoas. 

 Expresar sentimentos de admiración ante as marabillas 

da natureza. 

 Discriminar accións positivas e negativas no coidado do 

medio. 
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 Axudar aos nenos a descubrir signos 

externos do Nadal. 

 Dar a coñecer a relación dos Reis Magos 

co nacemento de Xesús. 

 Iniciar   no   sentido   cristián   das festas 

de Nadal. 

 Suscitar actitudes de 

aproximación e cariño a Xesús. 

 

 No Nadal recordamos o nacemento de Xesús e 

celebrámolo con alegría. 

 Relato: A adoración dos Magos. 

 Xesús é o personaxe máis importante das festas de Nadal. 

 Belén, recórdanos o nacemento de Xesús. 

 Identificar costumes de Nadal. 

 Nomear os personaxes que coñezan do belén. 

 Expresar, mediante diversas linguaxes, a alegría propia do 

Nadal. 

 Participar e colaborar nas actividades que  se realizan na 

clase con ocasión do Nadal. 

 Saber que o máis importante do Nadal é celebrar o 

nacemento de Xesús. 

 Contar o esencial do  relato da visita dos Magos a Xesús. 

 Identificar personaxes do belén: Xesús, María, Xosé,  os 

Magos,… 

 Recoñecer algúns símbolos e tradicións típicas do Nadal. 

 Colaborar nas  actividades que se organizan na clase con 

ocasión do Nadal. 

2º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Acercarlle ao neno o concepto de familia 

como espazo de manifestación de cariño. 

 Fomentar  expresións  de cariño e 

amor   cara   ás    persoas   da   nosa 

familia. 

 Suscitar actitudes de colaboración na 

familia e de agradecemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experiencias positivas do neno na súa vida familiar. 

 Escenas da vida de Xesús neno: relación cos seus 

pais, vida diaria, actividades,… 

 Valores fundamentais na vida familiar: o amor e a 

colaboración. 

 Vivir en familia é colaborar e compartir. 

 Comentar quen formaban a familia de Xesús 

 Expresar sentimentos de cariño e alegría pola súa familia. 

 Saber os nomes da familia de Xesús. 

 Identificar na propia familia xestos que expresan cariño, 

colaboración e o feito de compartir. 

 Adquirir compromisos concretos de axudar e colaborar na 

familia. 

 Recoñecer a importancia de ter 

amigos. 

 Presentar a Xesús como un  amigo 

que nos quere e está cerca  de nós. 

 Comprender algúns valores 

relacionados coa amizade 

 A importancia de ter amigos. 

 Xesús é un amigo que nos quere e nos axuda. 

 Signos de amizade con Xesús. 

 Valores relacionados coa amizade. 

 Crear ambiente de amizade no medio dos nenos. 

 Expresións de cariño cara aos amigos. 

 Identificar e describir actitudes e comportamentos propios 

dos amigos. 

 Mostrar que comprendeu en que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús e cos demais. 

 Expresar sentimentos de cariño cara a Xesús e cara aos 

demais. 
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 Axudarlles aos nenos a descubrir 

cousas que poden facer por si 

mesmos. 

 Mostrar accións de Xesús que poñen 

de manifesto que fixo o ben aos 

demais. 

 Facer conscientes aos nenos da súa 

capacidade para facer o ben  aos 

demais. 

 Accións dos nenos que manifestan a súa capacidade 

de facer cada vez máis cousas por si mesmos. 

 Facerlle o ben aos demais a exemplo de Xesús. 

 Describir cousas que os nenos poden facer por si 

solos. 

 Poñer exemplos de accións que poden realizar para 

facer o ben aos demais. 

 Dispoñibilidade para facer cousas polos demais 

 Recoñecer as súas capacidades e limitacións ao realizar 

cousas por si mesmos. 

 Mostrar satisfacción cando realizan algunha acción por si 

mesmos. 

 Poñen exemplos de como poden facer o ben aos demáis. 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a importancia da familia e 

recoñecerse membro dela. 

 Provocar actitudes de admiración e  

agradecemento  cara  ás  persoas da 

súa familia. 

 Valorar   a  igrexa  como   o  lugar 

onde van  os  cristiáns  rezar  e estar 

con Xesús. 

 

 A igrexa é a casa onde se reúnen os amigos de 

Xesús. 

 Recoñecer os membros da súa familia: pais, irmáns, 

avós, tíos, primos etcétera. 

 Actitudes de admiración e agradecemento cara ás 

persoas que forman a familia. 

 Ser conscientes da familia que teñen e sentirse satisfeitos 

dela. 

 Saber que o valor de compartir é un dos  trazos máis 

importantes dos amigos de Xesús. 

 Saber que a igrexa é coma unha casa onde se reúnen os 

amigos de Xesús. 

 

 Suscitar a experiencia do neno na 

relación coa súa nai. 

 Presentar a María como a nai que 

Deus elixiu para Xesús. 

 Recoñecer  a  María como nai  de 

Xesús e nai dos cristiáns. 

 

 

 

 

 A figura da nai: cariño e gratitude. 

 María, nai de Xesús, é tamén nai de todos os 

cristiáns. mes de maio: flores para María. 

 Identificar algunhas cousas que as nais fan polos 

seus fillos. 

 Enumerar cousas que a nai fai polos seus fillos. 

 Dicir diversas formas de expresar cariño e 

agradecemento ás nais. 

 Saber que María é a nai de Xesús     e     de     todos os 

cristiáns.  
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 Recoñecer as festas como  días de 

alegría, de descanso e de gozar coa 

familia e os amigos. 

 Recoñecer o domingo como festa 

familiar e relixiosa. 

 

 Domingo é día de descanso para gozar da familia e 

dos amigos. 

 Domingo é un día de festa para os cristiáns. 

 Identificar diferentes tipos de festas que celebran. 

 Apreciar o domingo como día de descanso e de 

convivencia familiar. 

 

 Explicar que festas celebran  e como o fan. 

 Dicir que diferenzas hai entre un domingo e un día de 

colexio. 

 Saber que os amigos de Xesús van á igrexa os 

domingos. 

 

 

RELIXIÓN E.I. 4 Anos 
1º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
 Distinguir  diversos  elementos  da 

natureza e valorar a súa función  e 

beneficio. 

 Apreciar  a  beleza  da  natureza e 

recoñecer    que   foi   creada   por Deus. 

 Valorar a creación como un regalo de  

Deus  para  uso  e  deleite   de todos. 

 Fomentar pautas de comportamento 

respectuoso co medio ambiente. 

 Motivar os nenos para que colaboren no 

coidado da natureza 

 Experiencias do neno no seu contacto coa natureza. 

 Mensaxe bíblica sobre a orixe do mundo. 

 Todo o que fixo Deus é bo e bonito. 

 A creación é un regalo de Deus a todos os homes e 

mulleres do mundo. 

 Localizar e describir elementos da natureza. 

 Distinguir comportamentos concretos de respecto e 

coidado da natureza. 

 Admirar a beleza da natureza e interesarse por coñecela 

mellor. 

 Respectar e coidar a natureza. 

 

 Citar algunhas cousas que podemos facer co noso corpo. 

 Valorar as funcións que realizan algúns elementos da 

natureza. 

 Mostrar actitudes de respecto e coidado cara aos animais e o 

medio ambiente. 

 Discernir comportamentos positivos e negativos co medio 

ambiente. 
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 Recoñecer e valorar todas as cousas que 

podemos facer. 

 Coñecer a mensaxe bíblica sobre  a 

creación do home e da muller. 

 Ser conscientes de que a vida é  un 

regalo de Deus que habemos de 

agradecer e coidar. 

 Mostrar agradecemento e alegría polas 

cousas que podemos facer co corpo. 

 Animar aos nenos a valorarse a si 

mesmos e a aceptar e respectar aos 

demais. 

 Facemos moitas cousas co corpo. 

 Vivimos unidos e relacionámonos. 

 Mensaxe bíblica sobre a creación do home e da muller. 

 Os homes e as mulleres somos o máis importante  que 

Deus creou. 

 Enumerar varias das actividades que realizamos ao longo 

do día. 

 Admiración e alegría pola vida. 

 Actitudes de respecto e coidado, cara a nós mesmos e 

cara aos demais. 

 Valorar a nosa relación cos compañeiros e compañeiras 

da clase. 

 Citar algunhas cousas que podemos facer co noso corpo. 

 Contar o relato bíblico da creación do home e a muller. 

 Mostrar actitudes de coidado e agradecemento polo propio 

corpo. 

 Mostrar actitudes de respecto e coidado cara aos animais e o 

medio ambiente. 

 Manifestar actitudes de admiración e respecto ás persoas. 

 

 Situar os nenos ante as festas de Nadal e 

descubrir algúns dos seus símbolos. 

 Relacionar as festas de Nadal co 

nacemento de Xesús. 

 Coñecer o relato do nacemento de Xesús 

a partir da escena evanxélica do anuncio 

do anxo  aos pastores. 

 Destacar a festa familiar como expresión 

do sentido cristián do Nadal. 

 Costumes e tradicións típicas de Nadal. O belén. 

 Relato do anuncio do nacemento de Xesús aos pastores. 

 Celebración do nacemento de Xesús. 

 Nadal é unha festa cristiá; é alegría e compartir. 

 A festa familiar do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes de Nadal. 

 Crear ambiente de Nadal no arredor do neno. 

 

 

 

 

 

 

 Discriminar símbolos e feitos de carácter relixioso propios 

do Nadal. 

 Contar con coherencia o relato del evanxeo. 

 Mostrar actitudes  favorables a compartir cos 

compañeiros, a familia,… 

 Formular que o máis importante do Nadal é o nacemento 

de Xesús. 
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2º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Destacar a familia como o marco 

máis importante onde vivimos a 

experiencia de compartir. 

 Integrar a experiencia de compartir na 

relación cos compañeiros da clase. 

 Reflexionar sobre o feito de que 

moitos nenos non teñen cubertas as 

súas necesidades básicas. 

 Suscitar actitudes de 

responsabilidade e solidariedade no 

ámbito familiar, cos amigos e 

compañeiros e coas persoas máis 

desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xesús compartiu e ensinou a compartir. 

 Accións cotiás en que os nenos poden compartir. 

 Situacións dos alumnos en que axudan e comparten 

no ámbito familiar. 

 Moitos nenos no mundo non teñen cubertas as súas 

necesidades básicas. 

 Revivir situacións en que os alumnos comparten. 

 Aplicar a experiencia de compartir a situacións cotiás 

dos nenos. 

 Realizar algúns xestos simbólicos que predispoñan a 

compartir. 

 Valorar as accións e xestos de compartir propios e 

alleos. 

 Alegría provocada pola acción de compartir. 

 Saber que compartir é dar, prestar, axudar, regalar, 

repartir,… 

 Poñer exemplos de accións que poden realizar para 

compartir na casa e no colexio. 

 Valorar o feito de dispoñer de todo o necesario para vivir. 

 Saber que moitos nenos non teñen o necesario para vivir. 

 Propoñer accións representativas da acción de compartir. 

 Axudar os nenos a descubrir a imaxe 

de Deus como Pai e Nai á vez que 

nos quere, coida  e protexe. 

 Invitar os nenos a  confiar  en Xesús 

como un amigo que sempre está 

connosco. 

 Valorar as persoas que nos coidan 

como un regalo de Deus. 

 Facer que os nenos  caian  na conta 

de que eles tamén poden coidar a 

outros. 

 Suscitar sentimentos de 

agradecemento, confianza e alegría. 

 Necesitamos que nos coiden e protexan. 

 Parábola da ovella perdida. 

 Deus cóidanos igual que o pastor coida as súas 

ovellas. 

 Xesús é o noso amigo: tamén nos quere e nos coida. 

 Moitas persoas quérennos e cóidannos: Son  un 

regalo de Deus. Deus cóidanos por medio delas. 

 Tamén nós podemos coidar a outros. 

 Identificar situacións en que nos coidan e protexen. 

 Relacionar o coidado e protección das persoas do 

noso arredor co coidado de Deus. 

 Propoñer situacións en que podería axudar a outros 

nenos. 

 

 Parábola da ovella que se perdeu e o pastor que a 

atopou. 

 Asociar a Deus e a Xesús a imaxe do pastor exposta na 

parábola. 

 Manifestar agradecemento a Deus, a Xesús, á familia, 

aos profesores e, en suma, a todos aqueles que  nos 

coidan. 

 Entender que coidar outros nenos é  axudalos, 

consolalos, acompañalos,… 

 Identificar situacións en que poderían      axudar      

outros nenos e nenas. 
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 Iniciar os nenos no contexto da 

Semana Santa e inicialos no seu 

sentido cristián. 

 Presentar aos nenos a festa do 

Domingo de Ramos, inicio da 

Semana Santa. 

 Descubrir algúns símbolos 

relacionados coa Semana Santa e a 

Pascua. 

 

 Costumes e celebracións da Semana Santa. 

 Relatos bíblicos: Entrada de Xesús en Xerusalén e 

Xesús resucitou. 

 Revivir tradicións e costumes populares da Semana 

Santa. 

 Contar con coherencia os relatos da entrada de  

Xesús en Xerusalén e da aparición de Xesús a unhas 

mulleres. 

 Valor do sentido cristián das festas  de  Semana 

Santa. 

 

 Saber que a Semana Santa empeza o Domingo de 

Ramos. 

 Asociar a festa do Domingo de Ramos á entrada de 

Xesús en Xerusalén. 

 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a importancia da auga 

como elemento  imprescindible para a 

vida. 

 Facer conscientes os nenos da 

importancia da auga e do seu uso 

responsable. 

 Dar a coñecer o valor simbólico da 

auga no bautismo de Xesús e no 

bautismo cristián. 

 

 Situacións en que os nenos usan a auga. 

 A auga é necesaria para vivir. 

 A cerimonia do bautismo e signos presentes nel: a 

auga, a pía bautismal, o cirio,…bautismo fainos 

amigos de Xesús. 

 Distinguir os bos usos da auga. 

 Comentar a escena evanxélica do bautismo  de 

Xesús. 

 Actitudes de agradecemento pola auga. 

 Actitudes de responsabilidade fronte ao bo uso da 

auga. 

 

 Valorar a auga como elemento imprescindible na vida 

cotiá. 

 Ter claro en que consiste usar ben a auga. 

 Saber que a auga do bautismo nos fai amigos de Xesús. 

 Entender o bautismo como unha festa moi importante 

para os cristiáns. 

 Saber que a auga é o símbolo máis importante para os 

cristiáns. 

 Presentar o templo ou igrexa como 

lugar de encontro dos cristiáns con 

Xesús. 

 Promover no neno actitudes de 

respecto cando se está nunha igrexa. 

 Motivar os nenos para que colaboren 

no coidado da natureza. 

 Diferentes  edificios  próximos  ao  neno   entre  eles, 

edificios relixiosos: o templo ou igrexa. 

 A igrexa é un lugar de oración. 

 Recoñecer unha igrexa polos seus signos externos. 

 Explicar o significado da igrexa para os cristiáns. 

 Valor dos símbolos que hai nunha igrexa. 

 Actitude de respecto na igrexa. 

 

 Saber recoñecer unha igrexa. 

 Entender que a igrexa é un lugar de oración e explicar o 

que iso quere dicir. 

 Saber que rezar é falar con Xesús e contarlle as nosas 

cousas. 

 Recoñecer o valor dos símbolos que hai nunha igrexa: o 

altar, a cruz,… 
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 Experimentar a alegría que sentimos 

cando axudamos outras persoas. 

 Presentar a María como exemplo de 

axuda aos demais. 

 Recoñecer que María, a nai de 

Xesús, é tamén a nosa nai do ceo. 

 Facer conscientes os nenos  da súa 

capacidade para axudar os demais. 

 Situacións vividas polos nenos en que axudan a 

outros ou son axudados. 

 María é a nosa nai: quérenos, axúdanos, protéxenos. 

 Dispoñibilidade para axudar a outras persoas. 

 Recoñecemento e gratitude ás persoas que axudan. 

 Alegría por sentirnos queridos e protexidos por 

María. 

 

 Expresar con exemplos en que consiste axudar. 

 Saber que María é a nai de Xesús e, tamén, a nosa nai  

do ceo. 

 Sentirse satisfeito de poder axudar a outros, tanto na 

casa como no colexio. 

 Saber agradecer os  xestos de axuda que recibe dos 

demais. 

 

 

RELIXIÓN E.I. 5 
Anos 1º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
 Reforzar  a  imaxe  de  Deus, Creador e 

Pai 

 Recordar que Deus creou  a natureza, 

todos os homes e mulleres e quérenos 

e cóidanos a todos por igual.. 

 Relacionar  o coidado das persoas  e da 

natureza co amor a Deus. 

 Comprender  que  a natureza e as 

persoas sons bens que debemos coidar. 

 Moitas persoas quérennos, cóidannos e protéxennos. 

 Deus quérenos e cóidanos a todos por igual: somos fillos 

seus. 

 Facer as cousas ben e axudar aos demais é mellorar o 

mundo. 

 Identificar algunhas situacións nas que somos queridos e 

coidados. 

 Agradecemento cara a todas as persoas que nos queren e 

nos coidan. 

 Valorar o respecto e coidado da natureza e das persoas. 

 Disposición a gozar e coidar da natureza e das persoas. 

 Explicar por que podemos confiar en Deus, tal como ensina 

Xesús. 

 Manifestar sentimentos de agradecemento a Deus e de 

confianza nel. 

 Mostrar admiración  e respecto pola natureza e polas 

persoas. 

 Admirar a Biblia como  o  libro sagrado 

dos cristiáns. 

 Saber que os evanxeos son catro libros 

da Biblia que falan de  Xesús. 

 

 A Biblia é un libro relixioso: nel está escrito o que 

sabemos de Deus. 

 Os evanxeos son catro libros que están na Biblia e falan 

de Xesús. 

 Comentar para que utilizamos os libros e que achegan. 

 

 Saber que a Biblia é un libro sagrado porque nos fala de 

Deus. 

 Identificar os evanxeos como libros da Biblia que contan 

historias de Xesús. 
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 Lembrar algúns costumes e tradicións 

típicos do Nadal. 

 Axudar a comprender que o máis 

importante destas festas é o nacemento 

de Xesús, e que isto é o que celebramos. 

 Lembrar o relato evanxélico do 

nacemento de Xesús. 

 

 Costumes e tradicións populares típicas do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes do Nadal. 

 Realizar xestos de paz e solidariedade. 

 Sentimentos de paz e alegría asociados ao Nadal. 

 Valor do sentido cristián da festa de Nadal. 

 Participar e colaborar nas actividades que se realizan na 

clase con ocasión do Nadal. 

 Enumerar costumes e tradicións típicas de Nadal. 

 Identificar os  personaxes máis importantes que se 

representan no belén. 

 Saber explicar que é o máis importante das festas de 

Nadal. 

 Relacionar o nacemento de Xesús con actitudes de 

paz, amor e solidariedade. 

2º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a importancia de ter 

amigos. 

 Coñecer quen foron os amigos de 

Xesús e como foi a súa relación con 

eles. 

 Presentar a Xesús como un amigo 

que nos quere e está cerca de  nós. 

  Comprender algúns valores 

relacionados coa amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os amigos: que os define, como son, que fan. 

 Amigos de Xesús: os nenos, os apóstolos os pobres, 

os enfermos. 

 Valores relacionados coa amizade. 

 Describir e localizar situacións que manifestan 

amizade. 

 Valor da amizade de Xesús e da relación cos demais. 

 Actitudes de amizade e solidariedade cos demais. 

 Valor da amizade, signo da amizade con Xesús. 

 Xenerosidade cos amigos. 

 Expresións de cariño cara aos amigos. 

 Identificar e  describir actitudes e comportamentos 

propios de amigos. 

 Saber quen foron e son amigos de Xesús. 

 Mostrar que comprendeu en que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús e cos demais. 

 Expresar sentimentos de cariño cara a Xesús e cara aos 

demais. 
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 Analizar situacións de perdón para 

comprender que este nos devolve a 

paz, a alegría e a amizade. 

 Entender que perdoar é moi 

importante para convivir en paz. 

 Coñecer a  mensaxe  de  Xesús 

sobre o perdón aos demais. 

 Fortalecer  o  compromiso  dos 

nenos de facer as paces. 

 Experiencias dos nenos nas que perdoan, piden 

perdón e son perdoados. 

 Perdoar é propio dos amigos de Xesús. 

 Perdoar é facer as paces e volver ser amigos. 

 Analizar situacións de perdón e valoralas. 

 Poñer exemplos no que pedise perdón ou perdoase. 

 Alegría por saber que Deus nos perdoa sempre e a 

todos. 

 Valor do perdón como expresión de amor e camiño 

para lograr a paz e a convivencia. 

 

 Aplicar a mensaxe cristiá do perdón a  situacións 

concretas. 

 Ter claro que Xesús nos ensina a perdoar sempre. 

 Asociar a acción de perdoar  á de saber ceder e facer as 

paces. 

 Recoñecer xestos e símbolos relacionados coa paz e co 

feito de facer as paces. 

 Contar situacións en que pedisen perdón e fosen 

perdoados. 

 Axudar aos nenos a recoñecer a 

necesidade de amar e ser  amados. 

  Descubrir o amor  como  distintivo 

dos cristiáns ou amigos de Xesús. 

 Suscitar sentimentos de alegría e 

agradecemento por amar e sentirnos 

amados. 

 Motivar os  nenos para que poñan  

en práctica as actitudes cristiás  que 

aprenderon: amor, axuda, 

xenerosidade, perdón etcétera. 

 Manifestacións de amor que os nenos reciben e dan. 

 Xesús ensina a amar a todos sen distinción. Relato 

bíblico: Parábola do bo samaritano. 

 Situacións dos nenos en que é aplicable a mensaxe 

da parábola. 

 Amar a Deus e os demais é o máis importante para 

os amigos de Xesús. 

 Actitude de solidariedade cara aos demais e 

sentimentos de alegría na axuda aos demais. 

 

 

 Lembrar e verbalizar a parábola do bo samaritano. 

 Dicir casos en que os propios nenos poidan actuar como 

o bo samaritano. 

 Recoñecer que Xesús nos ama e nos ensina a amar a 

Deus e aos demais. 

 Saber que o máis importante para os amigos de Xesús é 

amar a Deus e aos demais. 

 Constatar  o contexto sociocultural 

da Semana Santa e o seu sentido 

cristián. 

  Coñecer algúns feitos relativos á 

paixón, morte e resurrección de 

Xesús. 

 

 As festas de Semana Santa: celebrar que Xesús 

morreu e resucitou. 

 Xesús vive e está connosco. 

 Revivir tradicións e costumes da Semana Santa. 

 Aprecio e interese polos actos e tradicións relixiosas 

da Semana Santa. 

 Sentimentos de admiración e cariño a Xesús. 

 Saber que “Xesús morreu na cruz por amor e ao terceiro 

día resucitou” e que resucitar é “volver vivir para 

sempre”. 

 Valorar a Pascua como a festa máis importante para os 

cristiáns. 
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3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a importancia do grupo e 

interesarse por realizar actividades 

en común. 

 Iniciar na comprensión da Igrexa 

como o grupo ou a familia formada 

por Xesús e os seus amigos. 

 Insistir  na  presenza  de  Xesús 

entre nós e na Igrexa. 

 Experiencia do neno na súa participación en 

actividades actividades de grupo. 

 A Igrexa é o grupo formado polos amigos e amigas  

de Xesús. 

 Todos os cristiáns pertencen á Igrexa. 

 Xesús está con nós e é o noso amigo. 

 Describir e localizar actividades que se realicen en 

grupo. 

 

 Poñer exemplos de actividades que fan en grupo. 

 Describir a Igrexa como o grupo ou a familia formada 

polos amigos de Xesús. 

 Citar algunhas das actividades que se realizan na Igrexa 

(por exemplo, a eucaristía). 

 Recoñecer que Xesús está cos seus amigos na Igrexa. 

 Descubrir o valor das festas  pola  

súa relación co que se celebra nelas. 

 Coñecer o relato en que Xesús 

instituíu a eucaristía. 

  Relacionar o domingo coa 

celebración da eucaristía. 

 Lembrar que  a  eucaristía  é  a 

acción máis importante das festas 

cristiás. 

 Experiencias de celebracións familiares. 

 Os domingos celebramos a eucaristía. 

 Comentar a experiencia das festas: que se celebra, 

cando, que se fai etcétera. 

 Detectar signos de que o domingo é a festa cristiá. 

 Relacionar a festa cristiá coa eucaristía. 

 Apreciar o valor das festas relixiosas cristiás. 

 Apreciar o domingo como un día de descanso, de 

alegría e de convivencia familiar. 

 

 Relacionar o sentido das festas co acontecemento que 

se celebra nelas. 

 Relacionar a eucaristía coa última cea de Xesús. 

 Describir a eucaristía como reunión dos amigos de 

Xesús con el. 

 Identificar algúns símbolos relixiosos. 
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3. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía planificada e desenvolta na programación ten en conta as recomendacións formuladas no Decreto 105/2014 do 4 de 

setembro pero ,sobre todo, o contexto no que estamos a vivir. Cunhas liñas e orientacións metodolóxicas que favorecen un enfoque 

competencial, así como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte das nenas e nenos. Potenciarase un 

enfoque globalizado e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias.  

Os modelos de ensino, céntranse en axudar ás nenas e nenos a obter información, ideas, habilidades, valores, modos de pensar e 

medios para expresarse, configurándose como o ambiente de aprendizaxe. Os modelos que temos en conta ao longo desta programación son: 

condutuais, cognitivos e construtivos, sociais e persoais.  

En función da situación sanitaria a actividade lectiva levarase a cabo nos seguintes escenarios: presencial, semipresencial ou non 

presencial. 

 Ante a posibilidade de ter que dar as clases a distancia (non presencial) debo contemplar a posibilidade de que certo alumnado non 

teña acceso a internet, polo que partirei de dous contextos: 

- Alumnado con conectividade: Intercámbianse actividades online con actividades en formato papel. Estas actividades 

publicaranse tanto na aula virtual do colexio (http://www.edu.xunta.gal/centros/crabergondo/aulavirtual/). Inténtanse que teñan un 

enfoque globalizado e que sexan o máis motivadoras posibles. 

- Alumnado sen conectividade: a través de mensaxes ou vía telefónica. A estes nenos/as mandaráselles as tarefas 

semanalmente. 

Igualmente, elaborarei material específico para cada curso por, se é o caso, confinan algún neno eu nena na súa casa, para que poidan 

seguir coa materia dende o fogar o mesmo ritmo que os seus compañeiros e compañeiras no colexio. 

Está metodoloxía irá modificándose, se así é necesario, atendendo as necesidades do alumnado e das familias. 
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4. RECURSOS MATERIAIS 

 

En canto os recursos materiais do centro, teñen o obxectivo de atender á diversidade na nosa aula e personalizar os procesos de 

construción das aprendizaxes. Potenciando, así mesmo, o uso dunha variedade de materiais documentais, tecnolóxicos, etc.  

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Seguindo o establecido no Decreto 229/2011, concibimos o tempo como algo flexible, adaptado ás distintas características e ritmos do 

alumnado. De xeito que, a pesar de estar previamente planificado, é modificable para dar resposta ás necesidades dos nenos e nenas da 

nosa aula e da situación sanitaria actual. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Esta programación, ademais, parte dos principios de inclusión e non discriminación. Deste modo, non se levarán a cabo actividades que 

supoñan algún tipo de exclusión, senón que se garantirá que todo o alumnado poda recibir as axudas e apoios necesarios para desenvolver ao 

máximos as súas potencialidades.  
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7. AVALIACIÓN 

 

Durante a primeira semana do curso realizaranse actividades orais  que permitan valorar o nivel xeral que presenta o alumnado 

nesta área. Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As medidas a tomar son prestar 

especial reforzo ao alumnado que presente dificultades, tendo en conta as diferentes medidas que atención á diversidade. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para o desenvolvemento do 

currículo. Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos pais das cualificacións obtidas. 

 

 


