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A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Tendo en conta o novo marco lexislativo que establece a LOMCE, a área de Relixión Catolíca, no 

primeiro curso de primaria, propón unha síntese global e básica da mensaxe cristiá co que se 

pretende presentar a mensaxe cristiá debidamente secuenciada en función do nivel e da idade dos 

alumnos/as. 

Tamén pretende situar a área nun contexto histórico e social que recolle a tradición cultural derivada 

da relixión católica e doutras relixións ofrecéndolle ao alumno de Educación Primaria o acervo 

cultural e histórico. 

Ademais axuda a capacitar ao alumno mediante os obxectivos e contados, para dar sentido á súa 

propia vida e ter unha actitude aberta cara a ciencia a cultura e a identidade da persoa. En definitiva, 

ser capaz de afrontar os grandes interrogantes do ser humano e de buscar repostas. 

Finalmente presentar as esixencias que se derivan da mensaxe cristiá e ofrecer un modelo de vida, 

un conxunto de ideas e de crenzas, e a proposta dunha escala de valores propios do ser humano. 

 

B) OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Observar e interiorizar a beleza da natureza como creación de Deus que deben respectar e 

coidar as persoas na súa vida diaria. 

  2.  Coñecer a figura de Deus como Pai recoñecendo a súa bondade. 

  3.  Descubrir no mundo que nos rodea o amor de Deus ao home a través da Creación e da 

natureza. 

  4.  Realizar dramatizacións, actividades... a partir dalgunhas parábolas de Xesús para dar a 

coñecer a súa mensaxe e o seu ensino. 

  5.  Identificar os valores que rodean as ensinanzas de Xesús e aplicalas á vida. 

  6.  Tomar conciencia de que Cristo nos mostra o seu amor, morrendo por nós, perdoándonos e 

enviándonos o seu Espírito. 

  7.  Coñecer e valorar a Igrexa como familia dos Fillos de Deus. 

  8.  Valorar o domingo como día do Señor e festexalo. 

  9.  Coñecer a vida da Virxe María como Nai Nosa e Nai de Deus. 

10.  Descubrir a vida eterna e valorala como regalo de Deus. 

 



C) COMPETENCIAS CLAVE 

Contribución da área ao desenvolvemento das competencias 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos desde 

un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se estudan, nin 

se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos 

a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 

sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

1. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia e da 

tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas relacionadas coa ecoloxía 

que se adquiren desde a devandita competencia. 

Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden na 

interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a tecnoloxía. 

 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

•  Interactuar co medio natural de xeito respectuoso. 

•  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu medio. 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no medio natural e as repercusións para a 

vida futura. 

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos 

reais e en calquera materia. 

•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

 

2. Comunicación lingüística 



Para un bo desenvolvemento desta competencia nesta área, a utilización dos diversos modos de 

comunicación será fundamental xa que o diálogo da fe coa cultura esixe adestrarse na escoita da 

Palabra de Deus, a exposición de cada un dos contidos coas súas argumentacións adecuadas ás 

diferentes idades do alumnado. Por iso, será decisivo dotar os alumnos de ferramentas co fin de que 

cheguen a dominar a competencia comunicativa en todas as súas facetas. 

 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Gozar coa lectura.  

•  Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor,… 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas situacións 

comunicativas. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

 

Competencia dixital  

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de responsabilidade 

para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e afondar nesta materia. Será 

fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan a claridade de contidos para crear no 

alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os seus propios criterios sobre diferentes contextos 

nos que se poidan desenvolver. 

 

Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  



•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  

 

3. Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e valoración de toda a expresión 

artística, simbólica, histórica, de costumes, ritos, festas, valores, modos de vida... O alumnado 

verase enriquecido cos valores que leva consigo o feito relixioso en toda a súa expresión artística, 

cultural e estética, teolóxica e vivencial. Con iso contribúe á conservación e á valoración do 

patrimonio cultural.  

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

4. Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia recolle todas as formas de comportamento que preparan as persoas para 

participar dunha forma eficaz e construtiva na vida social e profesional; por iso, dotaremos o 

alumnado de ferramentas que favorezan e fomenten os valores de respecto, cooperación, 

solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación como piares para a súa formación. 

Estes valores que se van fomentar teñen a súa fundamentación e referencias cristiás na filiación no 

amor a Deus.  

 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 

enunciamos a continuación:  

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

•  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.  



•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.  

 

5. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha apertura ao 

significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa persoal dependerá sempre que 

adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas potencialidades, en buscar o sentido a cada 

unha das cousas que acontecen na súa vida. 

 

O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que poida dispoñer. 

Dotaráselle de destrezas e habilidades para que a transformación social do mundo no que vivimos 

sexa unha realidade grazas ao espírito de emprendemento do alumno.  

 

Neste caso, os descritores que adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e a confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos.  

•  Priorizar a consecución de obxectivos de grupo a intereses persoais. 

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven.  

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 

6. Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender nesta área pode axudar ao alumnado a ser protagonista do 

seu propio proceso de ensino-aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser humano 

colabore de modo activo e libremente segundo o plan establecido por El. 



Nesta área será decisivo o impulso do traballo en equipo polo seu intrínseco sentido comunitario 

propoñendo un marco de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que 

ha de ser lúcido na busca da verdade e do ben.  

 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente,… 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 

7. Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica 

O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan as 

competencias específicas do ensino relixioso católico. 

•  Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o patrimonio cultural, 

histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades reciben do pasado está 

vertebrado por contidos relixiosos. 

•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, o exercicio 

da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos feitos de Xesucristo. 

• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta aos seus interrogantes máis 

radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres e 

creadores. 

• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e unha 

metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso contorno cultural. 

 

 



D) CONTIDOS 

  

1) BLOQUES DE CONTIDOS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

 

- A Creación como agasallo de Deus. 

- O home, obra mestra da Creación. 

- A comunicación do home con Deus. 

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

 

- Deus acompaña o home na historia. 

- Deus fálalles aos homes como amigos. 

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 

- Xesús, o fillo de Deus faise home, vive e medra nunha familia. 

- Acontecementos e lugares xeográficos importantes na vida de Xesús. 

- Xesús morreu para a nosa salvación. 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 

- A Igrexa, familia de Xesús. 

- Espazo e tempo sagrado na Igrexa. 

- O domingo, día dedicado ao Señor. 

2) UNIDADES 

Unidade 1. Amo a natureza. 

Unidade 2. Descubro o teu amor na Biblia. 

Unidade 3. Gústame o Nadal. 

Unidade 4. Practico as túas ensinanzas. 

Unidade 5. Alégrame falar contigo. 



Unidade 6. Unha semana para recordar. 

Unidade 7. Vivo en familia. 

Unidade 8. Gozo das festas. 

Unidade 9. Visítote na túa casa. 

 

 

E) TEMPORIZACIÓN  

Unidade 1. Amo a natureza.  (Setembro: semana 2,3/ Outubro: semana 1,2)  

Unidade 2. Descubro o teu amor na Biblia (Outubro: semana 3,4,5 /Novembro: semana 1) 

Unidade 3. Gústame o Nadal. (Novembro: semana 2,3,4 / Decembro: semana 1,2) 

Unidade 4. Practico as túas ensinanzas (Xaneiro: semana 2,3,4) 

Unidade 5. Alégrame falar contigo (Febreiro: semana 1,2,3,4) 

Unidade 6. Unha semana para recordar. (Marzo: semana 1,2,3,4,) 

Unidade 7. Vivo en familia (Abril: 1,3,4) 

Unidade 8. Gozo das festas.(Maio: 1,2,3) 

Unidade 9. Visítote na túa casa. (Maio: 4 /Xuño:1 e 2 

 

 

F) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

 

  1.  Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus ao Home. 

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

  3.  Coñecer que a persoa é un ser capaz de falar con Deus. 

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

 

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

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 



 

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

vida de Xesús. 

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

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 

  1.  Recoñecer que os cristiáns formamos unha familia. 

  2.  Distinguir os espazos e tempos sagrados doutros lugares e tempos. 

  3.  Subliñar os elementos distintivos do domingo como día especial. 

 

G) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

•  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

•  Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 

•  Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 

•  Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula.   

 

H) MINIMOS ESIXIBLES 

-Saber que Deus nos regala a natureza. 

-Distinguir os comportamentos de coidado á natureza. 

-Escoitar e comprender o relato bíblico "A Creación de Deus". 

-Saber que Deus nos ama e nos coida e quere que nos amemos. 

-Identificar comportamentos de amor cara aos demais. 

-Escoitar e comprender o relato bíblico "Adán e Eva". 

-Coñecer que a Anunciación é unha festa de María que celebran os cristiáns. 

-Saber que é importante dar grazas ás persoas que nos aman e nos queren. 

-Escoitar o relato bíblico "María recibe un gran anuncio" e identificar os seus personaxes. 

-Saber que no Nadal os cristiáns celebran o nacemento de Xesús. 

-Recoñecer a música e os adornos de Nadal. 

-Escoitar o relato bíblico "O nacemento de Xesús" e identificar os seus personaxes. 



-Saber, a través das ensinanzas de Xesús, que Deus nos ama. 

-Identificar xestos e comportamentos de amor. 

-Escoitar o relato bíblico "Deus e os lirios do campo" e ordenar as súas viñetas. 

-Saber que Xesús e o mellor exemplo a seguir polos cristiáns. 

-Recoñecer as persoas que traballan axudando aos demais como bos exemplos a seguir. 

-Ler o relato bíblico "Xesús e o camiño cara a Deus" e completar unha frase relacionada con él. 

-Saber que a Igrexa é a gran familia dos fillos de Deus. 

-Rodear comportamentos de respecto na igrexa. 

-Ler e comprender o relato bíblico "As primeiras familias crsitiás". 

-Saber que na Semana Santa se recorda a morte e resurrección de Xesús. 

-Recordar os días máis importantes da Semana Santa. 

-Ler e comprender o relato bíblico "Xesús morre e resucita", e ordenar as súas viñetas. 

-Coñecer o significado dos símbolos cristiáns mais importantes. 

-Ler o relato bíblico "Xesús é a luz do mundo" e recoñecer que símbolo utiliza para Xesús. 

-Aprender a presignarse. 

-Ler o relato bíblico "Os xestos relixiosos de Xesús" e identificar como expresaba Xesús o seu amor 

a Deus. 

-Saber que a oración do Noso Pai é a principal oración dos cristiáns. 

-Coñecer para qué rezan os cristiáns a Deus. 

-Escoitar e subliñar os lugares onde Xesús falaba co seu Pai Deus. 

-Saber que os cristián se reunen no templo. 

-Identificar os obxectos relixiosos do templo que nos recordan a Xesús. 

-Ler e comprender o relato bíblico " A presentación de Xesús no templo". 

 

I) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

 

  1.1.  Coñece, respecta e coida a obra creada. 

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

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

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



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

 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

 

  1.1.  Coñece e valora que Deus fala a Abrahán e Moisés para ser o seu amigo. 

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

acompañamento, colaboración, etc. 

 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 

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

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

resurrección de Xesús. 

 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 

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

  2.1.  Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado. 

  3.1.  Coñece e expresa o sentido do domingo. 

 

J) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

a) Fichas e exercicios escritos, actividades, traballo e caderno de clase .......................................50% 

b) Preguntas e intervencións orais en clase ....................................................................................20% 

c) Observación do esforzo, atención, presentación do traballo, participacion en clase, cumplimento 

das normas do centro e da aula ......................................................................................................30% 

 

OBSERVACIÓNS 

A valoración por parte da profesora usará a seguinte baremación; INSUFICIENTE (4), SUFICIENTE 

(5), BEN (6), NOTABLE (7/8), SOBRESAÍNTE (9/10). 



No caderno, terase en conta: a realización e corrección dos exercicios, limpeza e orde, ortografía, 

caligrafía e signos de puntuación adecuados. 

 

K) METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Salientar aqueles contidos que sexan máis relevantes para acadar as competencias básicas. 

- Globalizar (Organizar os contidos arredor dun centro de interese cercano.)  

- Favorecer o traballo cooperativo e a resolución pacífica de conflitos. 

- Metodoloxía activa e participativa: Os alumnos/as aprenderán sendo protagonistas activos da súa 

propia aprendizaxe, pero sempre orientados polo seu mestre, quen potenciará o traballo 

individualizado e o esforzo persoal. 

- Adecuar a linguaxe e a selección dos contidos ao nivel de comprensión de todo o alumnado, 

especialmente ao daquel que presente necesidades educativas especiais. 

- Utilizar as TIC como un recurso de aprendizaxe. 

- Aprendizaxe significativo: Os alumnos/as aprenderán a partir do que xa coñecen, os contidos que o 

profesor presentará lóxicamente organizados e ben secuenciados e, relacionándoos coa vida real do 

alumno.                       

- As actividades poderán ser tanto orais como escritas. 

- Ter en conta as peculiaridades( ritmo,capacidade, motivación…) de cada grupo e de cada neno/a 

en concreto. 

- Priorizaremos por tanto a atención individualizada. 

- Maximizar a interacción profesor-alumno e alumno-profesor. 

- Seguemento dunha orde sistemática no prantexamento, razoamento e resolución de problemas. 

- Establecer plans de traballo de autoavaliación da aprendizaxe para que o alumno controle o seu 

propio progreso. Así fomentaremos a autonomía.  

 

 


