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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A ensinanza  da Relixión  e Moral  Católica  conta cunha longa tradición  no
sistema educativo  español  e  pretende contribuír  á  calidade  da  educación.  A “Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación”, en adiante LOMCE, confire á
ensinanza  das  relixións  o  tratamento  académico  que  lle  corresponde  pola  súa
importancia para conquerir unha educación integral do alumno, segundo o previsto na
Constitución Española no seu artigo 27. 2 e 3 e nos acordos suscritos polo Estado
español  coa  Santa  Sé.

                     
Esta ensinanza contribúe ao desenvolvemento duns coñecementos, valores e

actitudes que conforman o currículo e favorece a formación integral dos alumnos e
alumnas.  É  unha  modalidade  opcional  curricular  de  carácter  confesional  que  se



imparte  ao  alumnado  se  os  seus  pais  ou  titores  así  o  solicitan,  segundo  as  súas
conviccións, polo tanto de oferta obrigatoria para os centros e de carácter voluntario
para o alumnado.

A contribución desta área á formación integral concrétase especialmente no
desenvolvemento da capacidade transcendente que dá á persoa a cualidade de homo
religiosus.

A singularidade deste curso 2015-16 é o comezo da aplicación da LOMCE
nos cursos de Primeiro e Terceiro da ESO. É moi importante  contar coa experiencia
dos cursos pasados para adecuar a programación á nova Lei. Sendo a clase de relixión
un  espazo  de  diálogo  e  de  confianza,  de  tolerancia  e  respecto  ás  ideas  alleas,
buscarase o xeito de que os alumnos e alumnas crentes razoen e profundicen na súa fe
e  como esa fe  quedou reflectida  nos  textos  e  ensinanzas  da  Igrexa ao  longo dos
séculos, tamén nos seus monumentos e obras de arte; e que os alumnos e alumnas non
crentes,  pero  interesados  polo  feito  relixioso,  comprendan  o  feito  relixioso  e  as
pegadas que este feito relixioso en xeral e a presenza bimilenaria da Igrexa  aportan á
cultura e historia da humanidade; sempre, naturalmente, nun clima de respecto pero
tamén  de  análise  crítica,  profundizando  no  diálogo  fe  e  cultura,  presentando  a
Xesucristo, o Deus que se fai e camiña cos homes, como presenza liberadora para os
homes  e  mulleres  do  século  XXI.  
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CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA AO
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A relixión e moral católica aporta á competencia  cultural e artística, unha valoración
crítica da cultura á luz do evanxeo, motivando ao mesmo tempo o aprezo da propia cultura e a
estima adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas. 

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



competencia  social  e  cívica,  a  ensinanza  relixiosa  católica  aporta  a  fundamentación  e
xerarquización dos valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social  da
personalidade  do  alumno,  en  orde  a  facer  posible  a  maduración  na  corresponsabilidade,  o
exercicio da solidariedade,  da liberdade,  da xustiza e da caridade. Todo isto,  como expresión
coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

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

A ensinanza relixiosa católica aporta elementos básicos en canto ao logro da competencia
en comunicación lingüística pois se serve da linguaxe académica, das linguaxes que conforman
a  cultura  que  se  trasmite  na  área  de  relixión,  así  como  das  linguaxes  da  propia  ensinanza
relixiosa.                                O  diálogo  da  fe  coa  cultura  contribúe  á  competencia  en
comunicación lingüística, na medida en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, nos
diversos modos de comunicación que a acción de Deus utilizou sobre  home. A súa revelación é
rica en distintas linguaxes. Así, a linguaxe bíblica e a súa  riqueza de expresión e simboloxía, a
linguaxe doutrinal e a súa  precisión conceptual, analítica e argumental, a linguaxe litúrxica e a
súa cercanía á linguaxe dos símbolos do pobo cristián,  a linguaxe,  en fin, testemuñal que fai
posible a transmisión vital do coñecido. 
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A competencia para a autonomía e iniciativa persoal  non poderá  realizarse no
alumno se non comeza xa a se adestrar no coñecemento de sí mesmo, no seu ser máis fondo, nas
súas potencialidades, na súa dignidade e no seu sentido. A formación relixiosa católica aporta a
dita competencia unha cosmovisión que dá sentido á vida e, polo tanto, ao sentido da cultura e da
identidade mesma da persoa humana. Unha cosmovisión que fai posible a formación integral do
alumno  fronte  a  visións  parciais  e  determinantes  da  liberdade  propia.

En síntese,  a ensinanza relixiosa católica non se reduce a
unha ensinanza de valores;  diríxese á  persoa concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades
humanas e, sobre todo, diríxese ao ser humano na súa finalidade trascendente. Todo isto conleva
o ofrecemento do Evanxeo, para que, unha vez coñecido xurda a humanidade nova feita de homes
novos conforme ao designio de Deus. A  ensinanza  relixiosa  contribúe
positivamente ao desenrolo da competencia de aprender a aprender  no estudo e reflexión da
Mensaxe  cristiá  facilitando  o  impulso  do  traballo  en  equipo  polo  seu  intrínseco  sentido
comunitario,  propoñendo non só unha proposta consensuada de valores e actitudes,  senón un
marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas  conviccións,  que ten que ser
crisol na busca da verdade e do ben. 

AS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 



A  ensinanza  relixiosa  católica   estructúrase  a  partires  de  catro  dimensións  que
fundamentan as competencias específicas da ensinanza relixiosa católica: A dimensión cultural
e  histórica,  a  dimensión  humanizadora,  a  dimensión  ético-moral  e  a  dimensión
epistemolóxica. Estas dimensións aportan, a súa vez, elementos con referencia ás competencias
básicas, xa analizadas, e orientan e clarifican as competencias e capacidades específicas da área
de relixión católica. 

A dimensión cultural e histórica está presente na ensinanza relixiosa, xa que o patrimonio
cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades reciben do pasado
está artellado por contidos religiosos. Neste sentido, a Relixión católica deu os seus  froitos na
arte, nos sistemas de significación moral, na creación popular e na  acción social. 

O alumnado non só vai coñecer, senón que poderá comprender e asumir os valores que
conleva o coñecemento do feito relixioso na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e
vivencial. 5 A  dimensión  ético-moral  explicita  as  esixencias
morais que conleva a mensaxe cristiá. Na relixión católica  ofrécese unha determinada maneira de
ver a vida, en cuxa base atópase un concepto de home, un núcleo referencial de ideas e crenzas, e
a proposta dunha escala de principios e valores. A ensinanza relixiosa católica expón, fundamenta
e xerarquiza os valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da personalidade
do alumno, para facer posible a maduración na responsabilidade, o exercicio da solidariedade e da
caridade. Todo isto, como expresión coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

Con  isto  estamos  a  fundamentar  un  dos  valores  básicos,  a  súa  dignidade  coma  ser
humano, coma fillo de Deus. O sistema educativo non pode ter coma obxectivo o reproducir sen
máis  o modelo  da  sociedad existente;  terá  que dispor  aos  alumnos  para  que  poidan abordar
críticamente esa sociedade e intervenir nela para cambiala ou modificala. 

Para elo, a dimensión humanizadora na ensinanza relixiosa católica faculta ao alumno
para dar resposta as súas interrogantes máis radicais, facendo posible, a súa vez, a formación de
homes e mulleres conscientes, críticos, libres e creadores. 

O  alumno  necesita,  xa   nestas  edades,  especialmente  motivacións  para  amar,  para
construír  a  personalidade  máis  humana,  para  se  ilusionar  en  proxectos  de  vida  altruísta  e
desinteresada.  O  testemuño  de  homes  e  mulleres  santos  na  historia  constitúe  un  referente
continuo para a autoasimilación dos valores máis xenuinamente cristiáns.  

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

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

A partires destas dimensións concretamos e desenrolamos as competencias específicas da
materia  de  relixión   moral  católica,  a  competencia  cultural  e  histórica,  a  competencia
humanizadora, a competencia ético-moral, a competencia    epistemolóxica   e   a    competencia
de    sentido    trascendente,



 contribuíndo, a súa vez, ás competencias básicas comúns a todas as materias do currículo dos
alumnos. 

Conforme ás competencias establecidas no citado Acordo internacional e recoñecidas na
la Disposición Adicional Segunda da LOMCE, corresponde á Conferencia Episcopal Española
establecer o currículo da área de Relixión e Moral Católica. 

OBXECTIVOS 

Ao rematar a Educación Secundaria Obrigatoria  preténdese que o alumnado teña 
desenvolvidos os seguintes obxectivos e capacidades: 

1. Coñecer de maneira básica os elementos do fenómeno relixioso. Identificar a estrutura común 
nas relixións de maior presenza. 
(Competencia cultural e histórica, Social e cívica, competencia humanizadora)

2. Coñecer o significado dos signos e símbolos relixiosos máis relevantes, con especial atención 
aos sacramentos e ás prácticas relixiosas máis estendidas na súa contorna. 
(Competencia cultural e histórica, competencia social e cívica, aprender a aprender)

3. Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura, finalidade e interpretación como expresión do amor 
de Deus e coma expresión da revelación de Deus Pai aos homes. 
(Competencia epistemolóxica, Competencia cultural e histórica, Comunicación lingüística)
 
4. Comprender os contidos da mensaxe cristiá que fundamentan a concepción do ser humano 
coma un ser creado por Deus e destinado a ser o seu fillo. 
( Competencia humanizadora, Competencia cultural e histórica, Iniciativa persoal)

5. Identificar a Xesucristo coma Fillo de Deus e salvador dos homes. Coñecer e valorar a súa
misión, a súa  mensaxe, a súa vida e  a súa presenza permanente na Igrexa por medio do Espírito
Santo. 
(Competencia  epistemolóxica,  Competencia  humanizadora,  Competencia  para  a  síntese
teolóxica)
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6.  Comprender  e  valorar  o  sentido  e  a  finalidade  da  Igrexa  coma  institución  ao  servizo  da
humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser humano. 
(Competencia humanizadora, Competencia sobre a cosmovisión cristiá, sentido e trascendencia)

7. Coñecer e apreciar os valores e virtudes xerados na mensaxe e acontecemento cristián, que se 
realiza na Igrexa. 
(Competencia humanizadora, Competencia ético-moral, aprender a aprender)

8.  Comprender  e  distinguir  a  acción  salvadora  de  Cristo  e  o  carácter  celebrativo  de  cada
sacramento. 



(Competencia epistemolóxica, Competencia para unha síntese teolóxica, Competencia de sentido
e trascendencia) 

9. Recoñecer os fundamentos racionais e revelados que xustifican a ensinanza moral da Igrexa 
católica, e orientan a relación do home con Deus, consigo mesmo y cos outros. 
(Competencia humanizadora, Competencia ético moral, sentido e trascendencia)

10.  Fundamentar  o  fondo  significado  cristián  da  tolerancia,  participación,  responsabilidade  e
solidariedade na doutrina cristiá, aplicándoos a situacións sociaies habituais: traballo, ocio, xogo,
familia, amigos... 
(Competencia humanizadora, competencia ético moral, Competencia lingüística)

11. Descobrir os valores, testemuño dos santos e el servizo da Igrexa nos fitos máis importantes 
da historia. 
(Competencia para a iniciativa persoal, social  cívica, Competencia lingüística)

12. Identificar os textos fundamentais da fe católica que constitúen o núcleo da mensaxe cristiá. 
(Competencia para unha síntesie teolóxica, Competencia sobre cosmovisión cristiá, Aprender a 
aprender)
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  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:
a) Temporalización.
b) Grao mínimo de consecución para superar a materia.
c) Procedementos e instrumentos de avaliación.

É un principio do Departamento manter unha ampla flexibilidade na temporalización dos
contidos, de xeito que poidan ser abarcados os diferentes momentos litúrxicos, conmemoracións e
festas,   e  sumarse,  dende  un  plantexamento  de  aula,  ás  diversas  actividades,  inquedanzas  e
acontecementos do centro educativo e da actualidade eclesial e diocesana.
 

CURSO PRIMEIRO

Primeira avaliación:   -A relixión na prehistoria. Cultos funerarios
   -Mitos e relixión
   -A relixión en Mesopotamia, Exipto, Grecia e Roma



         Segunda avaliación: -Relixións politeístas na actualidade
  -O monoteísmo
  -A manifestación de Deus en Israel. As tres Alianzas. 
   -Os Profetas

Terceira avaliación:  -Xesucristo, fillo de Deus, revelador do Pai
  -A Igrexa
  -María, modelo de crente

CURSO SEGUNDO

Primeira avaliación: -A linguaxe relixiosa
  -As prácticas relixiosas: oración, sacrificios, ritos, peregrinaxes…
  -As grandes relixións históricas

Segunda avaliación: -As grandes relixións históricas: características, marco xeográfico, 
crenzas… 9          

    
  -Os seus textos sagrados

Terceira avaliación: -O cristianismo e as diversas relixións segundo o Concilio Vaticano 
II

 -Ecumenismo e diálogo interrelixioso

CURSO TERCEIRO

Primeira avaliación: -A revelación de Deus. Deus maniféstase na historia 
de Israel

 -A Biblia: Antigo Testamento
 -O xudaísmo: A Torá, festas, sacrificios, Templo, sinagoga, grupos
   importantes…

         Segunda avaliación: -A Biblia: Novo Testamento
 -Evanxeos. O problema sinóptico. O evanxeo de Xoán
 -Palestina en tempos de Xesús

         Terceira avaliación: -O islamismo. O Corán
          -Festas, crenzas, lugares sagrados…
          -As diversas familias cristiás

CURSO CUARTO



Primeira avaliación: -A Igrexa. As primeiras comunidades
 - A expansión do cristianismo
 -A evanxelización na Idade Media

Segunda avaliación: -A Reforma protestante. A Contrarreforma.
  -O concilio de Trento
  -O concilio Vaticano II. A Igrexa e o mundo contemporáneo
  -O diálogo fe e cultura 10

Terceira avaliación:  -O cristianismo en Galicia. Manifestacións da arte sacra. 
Relixiosidade popular. Camiño de Santiago

 -A moral cristiá. Bioética
 -Escatoloxía: A esperanza cristiá. Análise de textos 

neotestamentarios

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA

-Comprender e utilizar as principais fontes do cristianismo con sentido crítico
-Identificar a Xesucristo como núcleo central do feito cristián
-Coñecer e valorar críticamente o significado da Igrexa e descubrir a súa contribución 

histórica
-Coñecer o significado dos símbolos e signos relixiosos máis relevantes
 -Descubrir o significado cristián da tolerancia, participación, responsabilidade e 

solidariedade
-Coñecer, valorar e respectar o patrimonio relixioso, artístico e cultural, expresión das 

grandes etapas da Igrexa
-Iniciarse na formación dunha conciencia moral cristiá, e aplicar os principios cristiáns 

aos hábitos sociais
-Coñecer os principais elementos do feito relixioso
-Saber que é o ecumenismo
-As características da fe en Xesucristo
-Coñecer os principais momentos e acontecementos da historia da Igrexa
-Coñecer os símbolos e signos característicos das relixións monoteístas
-As preguntas fundamentais do home sobre o sentido da vida. As respostas das relixións
-Os principios fundamentais da doutrina social da Igrexa
-Análise da sociedade actual valorando os aspectos positivos e negativos da nosa cultura

Primeiro Curso
Xeografía de Palestina. Situación política no tempo de Xesús.
Patriarcas, Xuíces, Profetas. 
Monarquía. Exilio en Asiria e en Babilonia.
Coñecemento da Biblia: estructura, historia, linguas, cronoloxía, xéneros, personaxes.
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Utilización da Biblia.
Desenvolvemento dun comentario eséxetico.
Coñecemento da figura de Xesús: biografía e mensaxe.
Acontecementos principais da vida de María.

Segundo Curso
Diferenzas entre “resurrección”, “revivificación” e “reencarnación”
Significado e consecuencias da resurrección de Xesucristo.
Concepto de Igrexa.
A primitiva comunidade cristiá. A expansión do cristianismo.
Persecucións. Edicto de Milán.
Concepto de símbolo relixioso e sacramento.
Os sacramentos da iniciación cristiá.
Os ciclos litúrxicos; saber situar neles as festas correspondentes, abarcando o seu significado. 

Terceiro curso

Concepto de relixión.
Concepto de superstición, maxia e idolatría.
Diferentes actitudes do home frente ao feito relixioso: ateísmo, agnosticismo, indiferenza, etc.
Coñecemento das diferentes relixións actuais.
As relixións monoteístas.
Contextualizar a vida da Igrexa ao longo dos séculos.

Cuarto curso
Algunhas desviacións doutrinais cristolóxicas.
Os Concilios de Nicea e de Constantinopla.
Razoar de maneira sinxela as verdades contidas nos Símbolos da fe.
A evanxelización.
Contido da doutrina social fundamentada no Evanxeo da Igrexa.
Concepto de moral.
Capacidade de desenvolver unha conciencia crítica ante problemas actuais.
A Igrexa no mundo contemporáneo.
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 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

 
A avaliación forma parte integrante do proceso de aprendizaxe do alumnado e contribúe á

mellora do  seu rendemento. Debe ser continua e abarcar todo o proceso: sistemas pedagóxicos
empregados, resultados obtidos e atención ás diferenzas individuais.

No  proceso  educativo  preténdese  que  cada  alumno  ou  alumna  acade  o  seu  máximo



desenvolvemento persoal.  Os criterios de avaliación serán flexibles xa que se terá en conta a
situación persoal do alumno. Para os alumnos con dificultades ofreceranse sínteses e cadros de
fácil comprensión.

Para levar a cabo unha avaliación continua,  proceso continuo e sistemático,  utilizando
variedade  de  técnicas  no  mesmo  contexto  de  aprendizaxe,  logo  da  avaliación  inicial  ou
diagnóstica  do  novo  alumnado,  utilizaranse  diversos  procedementos  que  se  enumeran  a
continuación, tendo en conta as diferenzas individuais e segundo os obxectivos que se perseguen
de cara á avaliación para a diversidade:

Observación sistemática do alumnado, de xeito intencionado e planificado
Descubrir os “puntos fortes” de cada quen e apoialos para potenciare as súas capacidades 

menos destacadas
Exercicios de comprensión lectora e elaboración dunha conclusión
Capacidade de  organizar a información, sintetizala e integrala
Asistencia.
Puntualidade.
Atención na clase.
Participación na clase e nas actividades.
Interese pola asignatura.
Capacidade de traballo en grupo.
Actitude cos compañeiros.
Respecto ao material.
Participación en campañas e proxectos promovidos dende a materia.

Traballos realizados en equipo.
Monografías.
Cuestións e actividades: murais, carteis, exercicios,  etc.
Caderno de traballo.
Resumos e esquemas.
Uso da Biblia, comentarios esexéticos, lectura e composición de mapas,
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 eixos cronolóxicos, gráficos estatísticos, manexo adecuado da bibliografía, etc.
Creatividade nos traballos, rigor na  presentación e nos contidos, puntualidade na 

entrega. 
Intervencións orais.

PRIMEIRO CURSO
CONTIDOS           CRIT. AVALIACIÓN  EST. 

APRENDIZAXE



BLOQUE 1: O SENTIDO 
RELIXIOSO DO HOME

A realidade creada e os 
acontecementos son signos de 
Deus

1. Recoñecer e valorar que a 
realidade é don de Deus.
2. Identificar a orixe divina da 
realidade.
3. Contrastar a orixe da 
creación nos diferentes relatos 
relixiosos da mesma. Os mitos 
da creación.
4. Diferenciar a explicación 
teolóxica e científica da 
creación.

1.1  Expresa  na  escrita   feitos
imprevistos nos que se  recoñece
que a realidade é dada.

1.2  Avalía,  compartindo  cos
compañeiros,  feitos  e  situacións
nos que queda de manifesto que a
realidade é agasallo de Deus.

2.1 Argumenta a orixe do mundo e
da  realidade  coma  froito  do
designio amoroso de Deus.

3.1  Relaciona  e  distingue,
explicando  cas  túas  palabras,  a
orixe  da  creación  nos  relatos
míticos  da  antigüidade  e  os
relatos bíblicos.

4.1 Coñece e sinala as diferenzas
entre  a  explicación  teolóxica  e
científica da creación.

4.2 Respecta a autonomía existente
entre  as  explicacións  teolóxica
científica da creación.

BLOQUE 2: A 
REVELACIÓN: DEUS 
INTERVÉN NA HISTORIA

A historia de Israel: elección, 
alianza, monarquía e profetismo.

1.  Coñecer,  contrastar  e  aprezar
os principais acontecementos da
historia de Israel.

2.  Sinalar  e  identificar  os
diferentes  modos  de
comunicación  que  Deus
empregou  nas  distintas  etapas
da historia e Israel.

3.  Distinguir  e  comparar  o
procedemiento  co  que  Deus
manifiéstase nas distintas etapas
da historia de Israel.

1.1  Coñece,  interpreta  e  constrúe
unha liña do tempo cosprincipais
acontecementos  e personaxes da
historia de Israel.

1.2 Mostra interese pola historia de
Israel  e  dialoga  con  respecto
sobre os beneficios desta historia
para a humanidade.

2.1  Busca  relatos  bíblicos  e
selecciona  xestos  e  palabras  de
Deus  nos  que  identifica  a
manifestación divina.

3.1  Recorda  e  explica
construtivamente,  de  xeito  oral
ou  por  escrito,  accións  que
reflictan  a  revelación  de  Deus
cara o pobo de Israel.
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BLOQUE 3: XESUCRISTO,
CUMPRIMENTO DA

HISTORIA DA
SALVACIÓN

    A divinidade e humanidade de
Xesús.

Os  evanxeos:  testemuño  e
anuncio.

Composición dos evanxeos.

1. Distinguir en Xesús os riscos
da  súa  natureza  divina  e
humana.

2.  Identificar  a  natureza  e
finalidade dos evanxeos.

3.  Coñecer  e  comprender  o
proceso  de  formación  dos
evanxeos.

1.1 Identifica e clasifica de xeito
xustificado as diferenzas entre
a natureza divina e humana de
Xesús nos relatos evanxélicos.

1.2 Esfórzate por comprender as
manifestacións  das  dúas
naturezas  expresadas  nos
relatos evanxélicos.

2.1  Recoñece  a  partires  da
lectura dos  textos  evanxélicos
os riscos da persoa de Xesús e
deseña o seu perfil.

3.1  Ordea  e  explica  coas  túas
palabras  os  pasos  do  proceso
de formación dos evanxeos.

 



BLOQUE 4: PERMANENCIA
DE  XESUCRISTO  NA
HISTORIA: A IGREXA 

A   Igrexa,  presenza  de
Xesucristo na  historia.

O  Espírito  Santo  edifica
continuamente a Igrexa.

1.  Comprender  a  presenza  de
Xesucristo hoxe na Igrexa.

2.  Recoñecer  que  a  acción  do
Espírito Santo dá vida á Igrexa.

1.1 Sinala  e explica as distintas
formas  de  presenza  de
Xesucristo  na  Igrexa:
sacramentos,  palabra  de  Deus,
autoridade e caridade.

2.1  Coñece  e  respecta  que  os
sacramentos  son  accións  do
Espírito para construír a Igrexa.

2.2 Asocia a acción do Espírito
nos sacramentos  coas  distintas
etapas e momentos da vida.

2.3 Toma conciencia e apreza a
acción  do  Espírito  para  o
crecemento da persoa.
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SEGUNDO CURSO



CONTIDOS CRIT. AVALIACIÓN  EST. APRENDIZAXE

BLOQUE  1:  O  SENTIDO
RELIXIOSO  DO  HOME
A persoa  humana,  criatura  de
Deus libre e intelixente.

O  fundamento  da  dignidade  da
persoa.

El ser humano colaborador de la
creación de Dios.

1.  Establecer  diferenzas  entre  o
ser humano creado a imaxe de
Deus e os animais.

2.  Relaciona  a  condición  de
criatura coa orixe divina.

3. Explicar a orixe da dignidade
do  ser  humano  coma  criatura
de Deus.

4.  Entender  o  sentido  e  a
finalidade da acción humana.

1.1  Argumenta  a  dignidade  do
ser  humano  en  relación  aos
outros seres vivos.

2.1 Distingue e debate de xeito
xustificado  e  respectuoso  a
orixe do ser humano.

3.1 Valora, nas situacións da túa
contorna,  a  dignidade  de  todo
ser humano con independencia
das  súas  capacidades  físicas,
cognitivas, intelectuais, sociais,
etc.

4.1  Clasifica  accións  do  ser
humano  que  respectan  ou
destrúen a creación.

4.2 Deseña en pequeno grupo un
plano  de  colaboración  co
centro  educativo  no  que  se
inclúan  polo  menos  cinco
necesidades  e  as  posibles
solucións  que  o  propio  grupo
levaría a cabo.
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BLOQUE  2:  A
REVELACIÓN:  DEUS
INTERVÉN  NA HISTORIA
A aceptación da revelación: A
fe.

Orixe,  composición  e
interpretación  dos  Libros
Sagrados.

1. Coñecer e aceptar que Deus se
revela na historia.

2. Comprender e valorar que a fe
é  a  resposta  á  iniciativa
salvífica de Deus.

3. Coñecer e definir a estrutura e
organización da Biblia.

4.  Coñecer  e  respectar  os
criterios  do  maxisterio  da
Igrexa  sobre  a  interpretación
bíblica.

5.  Recoñecer  na  inspiración  a
orixe  da  sacralidade  do  texto
bíblico.

1.1 Busca e elixe persoeiros do
pobo  de  Israel  e  identifica  e
analiza a resposta de fe neles.

2.1  Interésate  por  coñecer  e
valora a resposta de fe ao Deus
que se revela.

3.1  Identifica,  clasifica  e
compara  as  características
fundamentais  dos  Libros
Sagrados  mostrando  interese
pola súa orixe divina.

4.1  Le,  localiza  e  sintetiza  os
criterios  recollidos  na  Dei
Verbum sobre a  interpretación
da  Biblia  valorándoos  coma
necesarios.

5.1 Distingue e sinala en textos
bíblicos a presenza de un Deus
que se comunica,  xustificando
no   grupo  a  selección  dos
textos.

5.2  Coñece  e  xustifica  por
escrito a existencia nos Libros
Sagrado  do  autor  divino  e  do
haxiógrafo.
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BLOQUE  3:  XESUCRISTO,
CUMPRIMENTO  DA
HISTORIA  DA
SALVACIÓN  Deus  revélase
en Xesucristo. Deus un e trino.

O  Credo,  síntese  da  acción
salvífica de Deus en la historia.

1. Mostrar interese por recoñecer
o  carácter  relacional  da
Divinidade  na  revelación  de
Xesús.

2.  Vincular  o  sentido
comunitario  da  Trindade  coa
dimensión relacional humana.

3. Descobrir o carácter histórico
da  formulación  do  Credo
cristián.

4.  Recoñecer  as  verdades  da  fe
presentes no Credo.

1.1  Coñece  e  describe  as
características do Deus cristián.

1.2  Le  relatos  mitolóxicos,
localiza rasgos das divinidades
das  relixións  politeístas  e  los
contrástaos  cas  características
do Deus cristián.

2.1 Recoñece, describe e acepta
que a  persoa humana  necesita
do  outro  para  alcanzar  a  súa
identidade  a  semellanza  de
Deus.

3.1 Confeccionar materiais onde
se  expresan  os  momentos
relevantes  da historia  salvífica
e  relaciónaos coas verdades de
fe formuladas no Credo.

4.1  Clasifica  as  verdades  de  fe
contidas no Credo e explica o
seu significado. 
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BLOQUE 4: PERMANENCIA
DE  XESUCRISTO  NA
HISTORIA:  A  IGREXA
Expansión  da  Igrexa,  as
primeiras comunidades.

As notas da Igrexa.

1.  Comprender  a  expansión  do
cristianismo polas las primeiras
comunidades cristiás.

2. Xustificar que a Igrexa é unha,
santa, católica e apostólica.

1.1 Localiza no mapa os lugares
de  orixe  das  primeiras
comunidades  cristiás  e
describeas súas características.

1.2  Reconstrúe  o  itinerario  das
viaxes de San Paulo e explica
coas túas palabras a difusión do
cristianismo no  mundo pagán.

2.1  Describe  e  valora a  raíz  da
unidade e santidade da Igrexa.

2.2 Elabora materiais, utilizando
as tecnoloxías da información e
a  comunicación,  onde  se
reflicta  a  universalidade  e
apostolicidade da Igrexa.
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TERCEIRO CURSO

CONTIDOS CRIT. AVALIACIÓN                EST. APRENDIZAXE

BLOQUE  1:  O  SENTIDO
RELIXIOSO  DO  HOME
A  natureza  humana  desexa  o
Infinito.

A  busca  de  sentido  na
experiencia  da  enfermidade,  a
morte, a dor, etc.

1.  Recoñecer  o  desexo  de
plenitude que posúe a persoa.

2.  Comparar  razoadamente
distintas  respostas  fronte  á
finitude do ser humano.

1.1 Expresa e comparte en grupo
situacións  ou  circunstancias
nas  que  recoñeces  a  esixencia
humana  de  felicidade  e
plenitude.

2.1  Analiza  e  valora  a
experiencia  persoal  fronte  a
feitos fermosos e dolorosos.

2.2  Selecciona  esceas  de
películas  ou  documentais  que
mostran a busca de sentido.

Bloque 2. La revelación: Dios interviene
en la historia

BLOQUE  2:  A
REVELACIÓN:  DEUS
INTERVÉN  NA HISTORIA
A ruptura  do  home  con  Deus
polo pecado.

O  relato  bíblico  do  pecado
orixinal.

1. Descobrir que o pecado radica
no rexeitamento á intervención
de Deus na propia vida.

2. Distinguir a verdade revelada
da ropaxe literaria no relato da
Xénese.

1.1 Identifica, analiza e comenta
situacións  actuais  onde  se
expresa  o  pecado  coma
rexeitamento  ou  suplantación
de Deus.

2.1  Analiza  o  texto  sagrado
diferenciando  a  verdade
revelada  da  ropaxe  literaria  e
escrebe  un  relato  da  verdade
revelada  sobre  o  pecado
orixinal cunha linguaxe actual. 



BLOQUE  3:  XESUCRISTO,
CUMPRIMENTO  DA
HISTORIA  DA
SALVACIÓN   A  persoa
transformada  polo   encontro
con Xesús.

1.  Recoñecer  e  aprezar  que  o
encontro  con  Cristo  cambia  a
forma de comprendero mundo,
a  historia,  a  realidade,  as
persoas, etc.

2. Comprender que la pertenza a
Cristo  conleva  unha  nova
maneiaa de comportamento na
vida.

1.1 Busca e selecciona biografías
de conversos.

1.2 Expresa xuizos respectuosos
sobre  a  novidade  que  o
encontro con Cristo introduciu
na forma de entender o mundo,
segundo  as  biografías
seleccionadas.

2.1  Crea  e  comparte  textos,
videos,  clip,  cortos,  para
describir  as consecuencias que
na vida dos cristiáns  supuxo o
encontro con Cristo.



BLOQUE 4: PERMANENCIA
DE  XESUCRISTO  NA
HISTORIA:  A  IGREXA
A Igrexa, lugar de encontro con
Cristo.

Experiencia  de  plenitude  no
encontro con Cristo.

A  experiencia  de  fe  xera  unha
cultura.

1. Tomar conciencia do vencello
indisoluble  entre  o  encontro
con  Cristo  e  a  pertenza  á
Igrexa.

2.  Valorar  críticamente  a
experiencia  de  plenitude  que
promete Cristo.

3. Identificar na cultura a riqueza
e a beleza que xera a fe.

1.1 Busca, selecciona e presenta
xustificando  a  experiencia
dunha  persoa  que  atopou  a
Cristo na Igrexa.

2.1  Escoita  testemuños  de
cristiáns  e  debate  en  canto  a
plenitude de vida que neles se
expresa.

3.1  Demostra  con  exemplos
previamente seleccionados que
a  experiencia  cristiá    xerou
cultura ao longo da historia.

3.2 Defende de forma razoada a
influenza  da  fe  na  arte,  o
pensamento,  os  costumes,  a
saúde, a educación, etc.
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CURSO CUARTO

CONTIDOS CRIT. AVALIACIÓN    EST. APRENDIZAXE

BLOQUE  1:  O  SENTIDO
RELIXIOSO  DO  HOME
As relixións: busca do sentido
da vida.

Plenitude  na  experiencia
relixiosa: a revelación de Deus
na historia.

1.  Aprender  e  memorizar  os
principais  rasgos  comúns  das
relixións.

2.  Comparar  e  distinguir  a
intervención  de  Deus  na
historia  dos  intentos  humanos
de resposta á busca de sentido.

1.1  Identifica  e  clasifica  os
rasgos  principais  (ensinanza,
comportamento  e  culto)  n  as
relixións monoteístas.

1.2 Busca información e presenta
ao  grupo  as  respostas  das
distintas relixións ás preguntas
de sentido.

2.1 Razoa por que a revelación é
a  plenitude  da   experiencia
relixiosa.

2.2  Analiza  e  debate  as
principais  diferenzas  entre  a
revelación  de  Deus  e  as
relixións. 
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BLOQUE  2:  A
REVELACIÓN:  DEUS
INTERVÉN NA HISTORIA
A fidelidade de Deus á alianza
co ser humano.

A figura mesiánica do Servo de
Iavé.

1. Recoñecer  valorar as accións
de  Deus  fiel  ao  longo  da
historia.

2.  Comparar  e  aprezar  a
novidade  entre  o  Mesías
sufrinte e o Mesías político.

1.1  Identifica  e  apreza  a
fidelidade permanente de Deus
que atopa na historia de Israel.

1.2 Toma conciencia e agradece
os  momentos  da  súa  historia
nos  que  recoñece  a  fidelidade
de Deus.

2.1  Identifica,  clasifica  e
compara  os  rasgos  do  Mesías
sufrinte e o Mesías político.

2.2 Esfórzate  por  comprender  a
novedad  do  Mesías  sufriente
coma criterio de vida.

BLOQUE  3:  XESUCRISTO,
CUMPRIMENTO  DA
HISTORIA  DA
SALVACIÓN

A chamada de Xesús a colaborar
con Él xera unha comunidade.

1.  Descobrir  a  iniciativa  de
Cristo  para  formar  unha
comunidade  que  orixina  a
Igrexa.

2. Coñecer e aprezar a invitación
de  Xesús  a  colaborar  na  súa
misión.

1.1  Localiza,  selecciona  e
argumenta  nos  textos
evanxélicos  a  chamada  de
Xesús.

2.1 Le de maneira  comprensiva
un  evanxeo,  identifica  e
describe  a  misión  salvífica  de
Xesús.

2.2  Busca  e  identifica  persoas
que  actualizan  hoxe  a  misión
de Xesús e expón en grupo por
que  continúan  a  misión  de
Xesús.



BLOQUE 4: PERMANENCIA
DE XESÚS NA HISTORIA:
A IGREXA      

A  pertenza  a  Cristo  na  Igrexa
ilumina todas as dimensións do
ser humano.

A autoridade eclesial  ao servizo
da verdade.

A misión do cristián no mundo:
construír  a  civilización  do
amor.

1. Descobrir e valorar que Cristo
xera unha forma nova de usar a
razón  e  a  liberdade,  e  de
expresar  a  afectividade  da
persoa.

2.  Distinguir  que  a  autoridade
está ao servizo da verdade.

3.  Relacionar  a  misión  do
cristián  coa  construcción  do
mundo.

1.1 Elabora xuizos a partires de
testemuños  que  exemplifiquen
unha  forma  nova  de  usar  a
razón  e  a  liberdade  e  de
expresar a afectividade.

1.2  Adquire  o  hábito  de
reflexionar  buscando  o  ben
diante  das  elecciones  que  a
sociedade ofrece.

1.3  Toma  conciencia  das
diferentes  formas  de  vivir  a
afectividade  e  prefire  a  que
recoñece coma mais humana.

2.1  Identifica  persoas  que  son
autoridade  na  súa  vida  e
explica como recoñece nelas a
verdade.

2.2 Recoñece e valora na Igrexa
distintas  figuras  que  son
autoridade,  polo  servizo  ou
polo testemuño.

2.3  Localiza  e  xustifica  tres
acontecimentos da historia nos
que  a  Igrexa  ha  defendeu  a
verdade do ser humano.

3.1  Investiga  e  debate  sobre  as
iniciativas  eclesiais  da  túa
contorna  que  colaboran  na
construcción da civilización do
amor. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A normativa educativa derivada da LOMCE define metodoloxía didáctica coma: «conxunto
de estratexias, procedimentos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira
consciente e reflexiva,  coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos
obxectivos plantexados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro).

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

Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e implementación
de actividades  na aula axustadas ao grupo concreto co que está a traballar.  A súa formación
resulta, polo tanto, fundamental á hora de garantir o bo resultado do proceso de aprendizaxe.

Adaptación  ao  ámbito  emocional  e  cognitivo  dos  estudantes  respectando  o  desenrolo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de maneira adecuada 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   son iguais, non
todos aprenden á mesma velocidade nen utilizan as mesmas estratexias. A atención á diversidade
e o desenrolo da inclusión comeza na asunción deste principio fundamental.

Consideración  da  dimensión  humanista.  Todas  as  aprendizaxes  van  estar  ao  servizo  da
formación humana. A asignatura de relixión, dende a súa clave personalizadora, require que todo
tipo  de  aprendizaxes,  instrumentais,  cognitivos,  actitudinais,  socio-afectivos  non  sexan
considerados unha fin en sí mesmos senón que estean ao servizo da formación integral do ser
humano.

Respecto  pola  curiosidade  e  inquietudes  dos  estudantes.  Consideración  dos  intereses  e
expectativas  dos  estudantes  e  dos  coñecementos  previos,  de  xeito  que  se  garanta  unha
aprendizaxe significativa.

 Aplicaráse unha avaliación continua, global e formativa ao longo do proceso de ensinanza e
aprendizaxe; e sumativa ao remate do proceso, de xeito que se avalíe o nivel de logro acadado. A
avaliación obxectiva garantirá unha valoración adecuada da dedicación, esforzo e rendemento de
todos os estudantes.             No proceso  educativo   preténdese  que  cada  quen alcance  o  seu
máximo desenvolvemento persoal. Para conseguilo, é preciso despertar o interese e fomentar a
actitude  e a creatividade no traballo escolar. Na  clase de Relixión non resultará difícil crear este
ambiente de participación, xa que o feito relixioso está aí, na vida cotiá e na historia cultural do
individuo e do grupo. 
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O  profesor  solicita  colaboración  dos  alumnos:  unhas  veces,  para  expor  as   súas
experiencias  nun diálogo vivo;  outras,  para  investigar  con máis  profundidade  e  presentar  as
conclusións por escrito.

Na ensinanza da Relixión deben empregarse todos os métodos pedagóxicos: o estudo de
casos concretos, a investigación individual ou grupal, o diálogo na clase, a exposición de temas, a
análise de situacións actuais ou históricas, o debate sobre noticias impactantes, etc. Entendemos
que ensinar Relixión non consiste únicamente en explicar unha serie de verdades relixiosas ben
estructuradas, senón en axudar aos alumnos a construir un pensamento fundamentado, sistemático
e autocrítico acerca das cuestións relixiosas fundamentais.

O modelo metodolóxico que se segue recolle as orientacións emanadas da  concepción
constructivista  da aprendizaxe. Por elo, á  hora de marcar as liñas metodolóxicas,  téñense en
conta os siguintes criterios:



O protagonista da aprendizaxe é o alumno, coa súa propia actividade.
Quen inicia unha nova aprendizaxe  faino a partires dos coñecementos que xa posúe.
Quen  aprende  constrúe  activamente  significados  establecendo  relacións  entre  o  seu

esquema  mental  e  os  estímulos  externos.  Somente  así  pódese  acadar  unha  aprendizaxe
significativa.

Estes criterios metodolóxicos están presentes en todo o plantexamento e desenvolvemento
dos contidos de Relixión da Educación Secundaria Obrigatoria.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais  e recursos que se van a utilizar  no  curso comezan pola propia aula  da
materia, xa que durante o curso se disporá dunha aula temática. Isto permitiranos un  enfoque da
materia, en tanto que é posible contar cun material propio na clase de modo continuado: Biblias,
diccionarios, pequena biblioteca de consulta e de préstamo, pequena hemeroteca, etc. A aula é un
soporte creativo permanente, un espazo vivo e presente no Instituto mais alá das horas lectivas,
abarcando recreos, outras actividades do centro e mesmo outros alumnos.

Contamos tamén cun espazo, compartido con outros departamentos do Instituto, no que se
ubica o Departamento de Relixión, onde existe un material bibliográfico moi elexido. 

Os materiais serán facilitados polo profesor: apuntamentos, artigos de revistas e xornais,
fotocopias e material audiovisual. Para a preparación dalgúns

        29 

temas se traballará con Internet. O importante é dinamizar as clases e facer a materia amena e
comprensible.  Estes  recursos  aplicaranse  de  dous  xeitos:  facendo  que  os  alumnos  sexan
receptores dos contidos e conseguindo que eles mesmos creen as súas propias aportacións a partir
da aprendizaxe activa na clase.

Utilizaranse materiais propios; non haberá libro de texto.
Catecismo da Igrexa Católica.
Biblia didáctica de SM.
Encíclicas.
Documentos do Conc. Vaticano II.
Películas.
Documentos maxisteriais.
Internet.
Dinámicas grupais.

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL

No mes de setembro, nos primeiros días do curso escolar, haberá unha proba sinxela de
coñecementos, que avalíe o grao de dominio dos contidos mínimos imprescindibles para construír
as novas aprendizaxes propias da materia.



Pola observación directa do alumnado se recollerá información das peculiaridades de cada
quen e o seu manexo de habilidades, destrezas e estratexias, tamén o seu grao de integración no
grupo e no Centro.
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 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Considerarase que a materia foi superada en cada un dos cursos cando o alumno cumpla 
os seguintes requisitos:

1. Superar os contidos mínimos esixidos.
2. Realizar os traballos programados e participar nas actividades complementarias 

e extraescolares, se as houber. Nos traballos individuais terase en conta a calidade dos 
mesmos e a capacidade de síntese e crítica. Nos traballos grupais, a participación no grupo
e a variedade das fontes. No traballo na aula, o interese pola materia, a curiosidade e as 
preguntas formuladas.

3. Asistir a clase regularmente, traer o material requerido, participar activamente   
e  comportamento  correcto.

Se algún destes criterios de avaliación non é observado polo alumnado, estimarase 
que non foi  capaz de superar o curso.

A cualificación de cada avaliación será do seguinte modo:

-Asistencia, participación e interese: 20 % da nota trimestral
-Material entregado: fotocopias, mapas, documentos… + apuntamentos persoais: 40 % da 

nota trimestral
-Traballos propostos individuais e grupais, calidade dos seus contidos, variedade das 

fontes consultadas, probas escritas: 40 % da nota trimestral

De non acadar o aprobado na terceira avaliación haberá que realizar unha proba 
escrita, no mes de xuño, sobre os contidos xerais do curso.

 PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE



Os alumnos ca asignatura pendente se os houber realizarán un traballo cada trimestre que
se  avaliará  despois  de  Nadal,  Semana  Santa  e  comezos  de  maio;  se  o  resultado  é  axeitado,
aprobarán a asignatura. Se non aproban, terán unha proba final escrita sobre cuestións relativas
aos contidos mínimos do curso non superado.
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Xa que non todos os alumnos e alumnas posúen as mesmas capacidades nen teñen a 
mesma motivación nen o mesmo ritmo de aprendizaxe, é necesario fixar as medidas para que a 
aprendizaxe sexa o máis individualizada posible.

Ao ampliarse  a  obligatoriedade da ensinanza  ata  os  dezaséis  anos,  é  evidente  que  se
acentuarán as diferenzas  na orixe e traxectoria  escolar do alumnado.  Por outra banda,  nunha
materia tan vital  e comprometida como a Relixión,  estas diferenzas serán máis significativas:
haberá   alumnos/as  de  familias   cristiás  e  outros  de  familias  agnósticas  ou  ateas;  haberá
alumnos/as  que  estean  nun catecumenado   de  confirmación  e  outros  que  nen siquera  estean
bautizados… O labor do profesor  neste aspecto é absolutamente imprescindible. 

a) Atención á diversidade na programación dos conceptos, procedementos e 
actitudes:

Como  xa  quedou  dito  máis  arriba,  o  contido  de  cada  tema  preséntase  claramente
diferenciado en dous niveis:  a información básica e os desenvolvementos  monográficos. Esto
permite administrar os contidos en diversas doses en función dos intereses, aprendizaxes previos
e expectativas do alumnado.

Os contidos que non se consideran imprescindibles para a consecución dos obxectivos por
parte dos/as alumnos/as, sepáranse dos que son esenciais, mediante un tratamento diferenciado. O
desenvolvemento monográfico  preséntase cunha profundidade maior da habitual na información
básica.

Ademais, o profesor empregará procedementos diferentes cos diversos tipos de alumnos e,
lóxicamente, valorará de distinta maneira as actividades que demostre cada quen.

Na  nosa  materia,  na  que  non  se  elaboran  ACIs.,  pero  sí  atención  individualizada,  o
tratamento da diversidade do alumnado ten unha clara e consciente intención integradora cara ao
grupo de referencia.

b). Atención á diversidade na programación das actividades

As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais
dos alumnos. En función do grao de dificultade e do tipo
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obxectivos que persegan, pódense adaptar ás diversas capacidades, motivacións e intereses de
cada un deles.

c). Atención á diversidade nos materiais utilizados



A selección dos materiais utilizados na aula é importante tamén para atender as diferenzas
individuais  no  conxunto  do  alumnado.  Como  material  esencial  debe  considerarse  a
documentación entregada, que se adapta aos diferentes tipos de alumnos e lles resulta unha boa
compañía para a consecución dos obxectivos. O mesmo podemos dicir da Biblia, indispensable
para todas as consultas que surxirán nas diferentes fases do Proxecto curricular. Outra ferramenta
de traballo moi importante é o caderno de clase, que terán todos os alumnos. O  profesor
dará as instrucións oportunas para o seu bo uso e el mesmo deberá revisalo coa frecuencia que
considere necesaria.

Os demais  materiais  que se poidan usar  dependerán das  características  do grupo,  dos
contidos concretos que se estean a desenvolver e dos obxectivos que se pretendan alcanzar.

No caso de atopar algún alumno ou alumna con necesidades educativas  especiais  por
discapacidade física ou sensorial, por sobredotación ou que precise de axudas técnicas e linguaxes
alternativas, seguiranse as directrices do Plan de Atención á Diversidade do Centro

BACHARELATO

OBXECTIVOS   XERAIS   

1. Recoñecer a importancia  e  a universalidade  do  feito  relixioso  nas  
diferentes  culturas, facendo  fincapé  na  importancia  e  significado
do  cristianismo  na  cultura  actual.
2. Facer  unha  síntese  razoada  da  fe  cristiá.
3. Descubrir a  dignidade  do  ser  humano, o  valor  da  vida, o  sentido
trascendente  do  home  plenificado  en  Cristo, Deus  e  Home.
4. Profundizar  na  relación  fe-cultura.  
5. Coñecer a  Doutrina  Social  da  Igrexa  Católica  para  analizar  e
Interpretar a  realidade  socio-cultural, económica, política…, do  mundo
contemporáneo.
6. Valorar a  dimensión  ética  do  home  á  luz  da  mensaxe  cristiá para
participar  de  xeito  activo  e  responsable  na  vida  e  na  transformación
social. 33

7. Descubrir os  valores  do  cristianismo  e  das  distintas  relixións  e comparalos  cos  humanismos  
contemporáneos.
8. Desenvolver o  coñecemento, a  sensibilidade  e  o  gusto  polas
manifestacións  da  arte  relixiosa  que  enriquecen  a  arte  universal .
9. Adquirir  unha  actitude  de  respecto, valoración  e  diálogo  cas  diversas
culturas, mentalidades  e  cosmovisións  para  lograr  unha  convivencia
social en  paz  e  colaboración  real  e  efectiva.

TEMARIO   1º   BACHARELATO

1. A  Igrexa  dos  século  XV ó  XVIII



2. Século  XIX: Revolución  industrial, cientifismo, ateísmo, teoría  da  evo-
lución. ¿Cal  é  a  visión  da  Igrexa  desta  época  e  cómo  lle  afecta?
3. Crise  relixiosa: do  Concilio Vaticano I  ó  Concilio Vaticano II.
4. Concilio Vaticano II: a  Igrexa  e  o  “aggiornamento”.
5. Séculos  XIX-XX; ateísmo, agnosticismo, liberalismo… A  visión  crente  do
home.
6. A  fe  cristiá  e  os  novos  retos: novas  “sensibilidades”: laicismo ,consu-
mismo, novas  tecnoloxías, bioética…

TEMARIO  2º  BACHARELATO

1. Os  séculos  XIX-XX: a  “revolución”  científica, relixiosa e social
2. O  cristianismo  e  as  novas  realidades  emerxentes.
3. Os  novos  logros  científicos  e  o  reto  moral  cristián
4. A  relixión  no  mundo  de  hoxe: novas  formas  de  relixiosidade
5. A  resposta  da  Igrexa  ante  os  novos  retos: o  Maxisterio  da  Igrexa.

CONTIDOS   COMÚNS  PARA  ÁMBOLOS  DOUS  CURSOS

1. Humanismos  crentes  e  non  crentes. A  cosmovisión  que  teñen  
do  home .
2. Os  grandes  pensadores cristiáns  dos  séculos  XIX-XX
3. A  “cuestión  relixiosa”  na  actualidade; o  ecumenismo.
4. Principios  e  fundamentos  da  doutrina  social  da  Igrexa. As  “Encícli-
cas  sociais”. 34

5. Igrexa  e  sociedade  actual: política  e  relixión; liberdade  relixiosa,to-
lerancia  e  pluralismo.
6. Ética  pública  e  ética  privada.
7. Moral  e  ética  cristiá  no  mundo  de  hoxe.
8. Cuestións  morais  na  actualidade  e  a  resposta  cristiá.

TEMPORALIZACIÓN PRIMEIRO BACHARELATO

1ª  avaliación…………………………….  1-2-5

2ª  avaliación…………………………….  3-4-6

3ª  avaliación…………………………….  5-6.

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO BACHARELATO



1ª  avaliación……………………. 1-3

2ª  avaliación……………………  2-5

3ª  avaliación……………………  4

CRITERIOS   DE   AVALIACIÓN   PARA   1º   E   2º   BACHARELATO

1. Describir  brevemente  a  cosmovisión  cristiá  e  comparala  con  outras
cosmovisións.
2. Analizar os  porqués  da  crise  relixiosa  actual.
3. Enumerar  e  interpretar  diferentes  aspectos    das  “pseudorelixións”
  actuais.
4. Comprender os  postulados  dos  “mestres  da  sospeita”  respecto  ó
feito  relixioso.
5. Coñecer os  principais  pensadores  cristiáns  do  século  XX
6. A  resposta  da  Igrexa  do  século  XIX  ós  novos  problemas  que van
xurdindo.  35

7. Coñecer os  pensadores  franceses  do  “humanismo  cristián”.
8. Profundizar  no  significado  de  “ser  salvados  en  Cristo”
9. Recoñecer  novas  expresións  da  fe  cristiá  na  actualidade
10. Descubrir a  fe  cristiá  nas  novas  expresións  artísticas
11. Comprender  que  a  moral  cristiá  non  é  só  un  conxunto
de  esixencias.
12. Valorar o  diálogo  fe-cultura  como  mutuo  enriquecemento.

CRITERIOS  DE   CUALIFICACIÓN   PARA   1º   E   2º   BACHARELATO       
   

(Porcentaxes da nota)
1. Participación  na  aula……………………………………………….............……….20%
2. Exposición  de  traballos  na  aula……………………………………………….30%
3. Apuntamentos e seguimento da materia……………………………………20%
4. Interdisciplinariedade  cas  materias  do  curriculo, busca de información, análise e crítica 
persoal………………...............................……...30%

                                       Total………………………………………………….. 100% 

    A  nota final  do  curso  será  a  media  das  3  avaliacións; para  acadar  o  aprobado  ditas  notas  han
ser  polo menos de cinco. O  alumnado  con  avaliacións  pendentes fará  un  exame  final.
            A  recuperación  das  avaliacións non aprobadas, farase segundo  sinale  o departamento en cada caso:



recuperación  das  actividades  avaliadas  negativamente, presentación  dun  traballo  relacionado  cos  temario
de  ditas  avaliacións…

MATERIA   PENDENTE   NO   BACHARELATO ( 1º  E  2º).
                                 

O  alumnado  do  BACHARELATO  ca  materia  pendente   realizará  as diferentes  tarefas  que
sinale  o  departamento.  Os  traballos  que  se  sinalen

terán  que  ser  entregados  no  prazo  sinalado  para  a  súa  corrección.
           Unha  vez  corrIxidos  serán  devoltos  ó  alumnado  para  a  súa  exposición  e

avaliación. As  partes aprobadas, tanto  da  avaliación  como  do curso serán respectadas.
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CONTIDOS   MÍNIMOS  ESIXIBLES   PARA   ESO   E   BACHARELATO

1. Capacidade  de  interpretar a  realidade  empregando  distintas  linguaxes,
tanto  do  ámbito  da  experiencia  como  da  representación  simbólica.
2. Capacidade  de  comprensión  e  de  expresión  das  narracións  de
sentido  relixioso  que  teñen  relevancia  na  nosa  cultura.
3. Capacidade  de  utilización  autónoma  e  crítica das  fontes  de  informa-
ción, contribuíndo, dende  a  pluralidade de  conviccións, á  fundamentación
dos  códigos  éticos  da  sociedade.
4. Capacidade  de  dar  razón  da  “esperanza  cristiá“.
5. Capacidade  de  explicar o  “porqué”  da  ética  persoal
6. Coñecer os  textos  fundamentais  da  fe  católica, que  veñen  ser o
núcleo  esencial  da  mensaxe  cristiá, para  comprender  e  expresar
axeitadamente  o  vocabulario  e  ás  afirmacións  da  fe  cristiá.
7. Coñecer o  significado  dos  signos  e  símbolos  relixiosos  máis  relevantes.

con  especial  atención  ós  sacramentos  e  ás  prácticas  máis influíntes da  súa  contorna.
8. Acceder  ás  interpretacións  que  o  cristianismo  e  outras  relixións
dan  sobre  a  condición  humana  e  sobre  o  sentido  do trascendente,
a  través  dalgunhas  preguntas  que  inquedan  dende sempre ao ser humano.
9. Aplicar os  principios  da  moral  cristiá  ós  hábitos  sociais  relacionados ca  saúde, o consumo  e  o  medio
ambente  para  unha  valoración equilibrada.
10. Descubrir o  fondo  significado  cristián  da  tolerancia, participación,
responsabilidade  e  solidariedade. Aplicalos  a  situacións  sociais habituais como son a familia, o traballo, o
lecer…
11. Iniciarse  na  formación  dunha  conciencia  moral  con  sentido  crítitico e liberdade  fronte  as  realidades
sociais, económicas e políticas  da  súa  contorna.   
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PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

O obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de 
maduración humana, que estimule o interese polo estudo e o espírito de superación, que fomente 
a integración social e a realización individual, tanto intelectual como laboral do alumnado.

Desde esta materia se quere transmitir unha serie de valores ao alumnado para que os 
aplique á súa vida cotiá: respecto pola diversidade de crenzas; sinxeleza, humildade, empatía, 
proximidade nas relacións; sentido crítico cunha análise reflexiva da realidade; autoestima que 
leve a aceptación e valoración dun mesmo; amabilidade, cordialidade, lealdade e solidariedade.

-EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA
1. Subliñaranse os valores cristiáns do amor, caridade, fraternidade, perdón, solidariedade,

comprensión… como aporte critián a unha cultura universal da igualdade.
         

2. Establecendo os criterios máis universais para derivar deles actitudes de tolerancia, 
respecto e non discriminación.

-EDUCACIÓN PARA A PAZ
1. Valorarase a importancia que Xesús deu á paz. Preténdese que o alumnado comprenda 

que o concepto de paz non é só ausencia de guerra, senón que se opón ao concepto de violencia, 
sexa persoal, social ou estrutural.

2. Explicitaranse momentos históricos nos que a Igrexa foi portadora da paz.
3. Mediación de conflitos e capacidade de negociación.

-EDUCACIÓN NON SEXISTA
1. Subliñarase que para o cristián todos somos iguais independentemente do noso sexo.
2. Analizaranse temas candentes como o papel da muller na Igrexa, desde unha 

perspectiva bíblica, cultural e teolóxica.
-educación para a saúde
1. Unha educación para a vida, desenvolvendo ao máximo a capacidade de vivir en 

equilibrio co entorno físico, biolóxico e sociocultural.
2. Dentro deste apartado está a educación sexual que se concibe non só como información 

sobre aspectos biolóxicos, senón tamén como orientación sobre aspectos afectivos e emocionais.
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-EDUCACIÓN PARA EUROPA
1. O obxdectivo é facer explícitos os valores cristiáns na construcción de Europa, 

sinalando os múltiples elementos culturais e obras de arte de orixe cristiá.
-EDUCACIÓN MULTICULTURAL
1. Recoñecemento da Igrexa actual como a institución máis multiétnica e multicultural, ao

estar implantada en todos os lugares, con xerarquía e clero de todas as razas, celebrando a liturxia
e todas as linguas.



2. Fincapé en subliñar o papel da Igrexa e dos valores cristiáns para abolir a escravitude e 
para loitar polos dereitos de todos os pobos

-EDUCACIÓN AMBIENTAL
Actitudes ecolóxicas, consumo sustentable e admiración polo universo.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

Preténdese  que  o  alumnado  adquirira  o  hábito  lector  coma  un  medio  para  acceder  á
información e ao coñecemento e tamén, coma goce persoal. Utilizaranse  textos
escriturísticos e maxisteriais para fomentar a lectura e sobre todo a comprensión lectora. Dentro
da aula, lectura privada e pública de párrafos significativos de documentos escriturísticos; fóra
dela, traballo de síntese de textos seleccionados, sobre todo maxisteriais, para comunicalos aos
compañeiros; expresando na escrita ideas e emocións co vocabulario correcto, de modo axeitado
á situación.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLANO TIC

           A aplicación das tecnoloxías da información e  comunicación convértese nunha peza clave
na educación e formación das novas xeracións.

Esta materia contribúe á adquisisción da competencia da tratamento da información e 
competencia dixital xa que promove que o alumnado saiba buscar, obter, procesar e comunicar a 
información e transformala en coñecementos; isto implica ser unha persoa autónoma, eficaz, 
responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes.

Uso correcto das novas tecnoloxías para a elaboración de sínteses de documentos e para 
valorar a súa información. 

Emprego de esquemas e mapas conceptuais para organizar os contidos da unidade.
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLANO DE CONVIVENCIA

Intentarase contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada 
convivencia escolar que permita unha boa relación ensinanza-aprendizaxe.

Detectar conflitos que poidan xurdir na aula para resolvelos de maneira positiva.
Establecer normas de funcionamento e organización das clases.
Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación.
Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 

alumnos e alumnas.
Fomentar a realización de actividaes que potencien o respecto á diversidade.

                                                                                                                                                                                      

AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Haberá diversas conferencias, charlas, visitas e excursións, que leven a actividade docente



en ocasións fóra do centro, para achegar os alumnos á sociedade e potenciar unha educación en 
valores que se integre dentro do currículo.

O  Departamento  non  se  limitará,  no  seu  desenvolvemento  docente,  á  aula,  xa  que
intentará abarcar a totalidade do Instituto, en tempo e espazo: pasillos, patio, biblioteca, recreo,
actividades extraescolares, etc.

Un  ingredente  fundamental  é  a  creatividade  e  o  ser  receptivo  ás  peculiaridades  dos
distintos grupos de alumnos.

Son varias as actividades complementarias previstas ao longo do curso:
 -conferencias,  
 -participación en diversas campañas, 
 -posibilidade de coordinación con distintos 

departamentos para a realización de actividades
É  intención  do  Departamento  a  participación  e  colaboración  en  todas  as  actividades

complementarias e extraescolares propostas polo Centro.
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 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Os criterios  son os  establecidos  no  artigo  18.4  do  Decreto  133/2007  máis  o  Decreto
124/2007 así  como a orde do 23 de xuño  de 2009 pola que se amplía  a  oferta  de materias
optativas do Bacharelato e se establece o seu currículo (DOG do 1 de xullo)

Esta programación didáctica, segundo pode observarse no índice, desenvolve todos os 
apartados aos que se fan referencia na normativa sinalada.

Ao finalizar o curso, en xuño, este Departamento elaborará unha memoria final onde se 
reflectirán os seguintes puntos:

-Cumprimento da programación
-Xustificación da parte non explicada
-Modificacións introducidas ao longo do curso en relación coa programación
-Motivos desas modificacións
-Propostas de melloras para o seguinte curso
-Análise e valoración dos resultados do alumnado
-Táboa de resultados e porcentaxes
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Asdo.: Francisco-Javier de Ramiro Crespo,
Xefe do Dep. Didáctico


